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Открита декларация на енергийноинтензивните индустрии 
относно тристранните преговори за пакета „Fit for 55” 

 
Септември 2022 г. 

 
Тристранни преговори за СТЕ и CBAM Последна възможност да се направи 

законодателството подходящо за целта за постигане на индустриална трансформация, 
извършване на енергиен преход и гарантиране на екологична последователност, като се 

даде възможност на индустриите в ЕС да останат конкурентоспособни на световните пазари. 
 

Алиансът на енергоемките индустрии (AEII) обединява секторите, които осигуряват пряка 

заетост на около 2,6 милиона души и произвеждат продукти, които са в основата на критични и 

стратегически вериги на стойността за икономиката и обществото на ЕС. Ние подкрепяме целите 

на европейската Зелена сделка. Фирмите в нашите сектори инвестират в конкретни проекти в 

редица технологични пътища, за да осигурят дълбоко намаляване на емисиите и преминаване 

към алтернативни енергийни източници и суровини. Всички тези нови технологии обаче налагат 

значителни допълнителни разходи и, за да ги внедри, индустрията ще трябва значително да 

увеличи инвестициите си. Това е огромно предизвикателство, което не бива да се подценява, но е 

и уникална възможност за постигане на път към климатична неутралност. 

 
Със започването на тристранните преговори за пакета „Fit for 55” AEII иска да сподели 

препоръки за преразглеждане на Директивата за търговия с емисии (СТЕ) и въвеждането на 

Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM). 

 
Тези преговори се провеждат в бурен геополитически контекст. Европейските енергоемки 

индустрии се нуждаят от спешна подкрепа, за да се справят с енергийната криза, която ще има 

дълготрайни последствия. През последните месеци европейските индустрии се сблъскаха с 

несигурност в доставките на енергия, рязко нарастващи цени на енергията, висока инфлация, 

много високи преки и непреки разходи за въглерод (на нива значително над цената, очаквана от 

Европейската Комисия до 2030 г. в оценката на въздействието на СТЕ) и недостиг на суровини. 

Тази криза води до значително съкращаване на производството и закриване на предприятия и ще 

причини допълнителни смущения в близко бъдеще и за години напред. Европейските продукти 

често се заменят с вносни по-въглеродноинтензивни продукти, което води до значително 

увеличение на глобалните емисии. Високите цени на електроенергията също са основна пречка за 

пряката и непряка електрификация като едно от ключовите решения за трансформиране на 



Страница 2 от 5  

промишлеността на ЕС към целта за неутралност на климата. 

Тези развития ще застрашат целите на ООН за климата и ще увеличат зависимостта на Европа от 

вноса на суровини и стоки. 

 
Тристранните преговори следва да предложат мерки за справяне с изменението на климата в 

световен мащаб чрез предотвратяване на изтичането на въглерод и осигуряване на предсказуемост 

и стабилност на нашата промишленост; това е от съществено значение за привличане на 

инвестиции в декарбонизация и за продължаването и успеха на енергийния преход, като се 

гарантира, че производителите в ЕС ще продължат да работят и че ще се справят с изменението на 

климата. Докато конкурентите извън ЕС не бъдат изправени пред същите условия и задължения на 

световните пазари, от съществено значение са мерките срещу изтичането на въглерод. 

 
Ние бихме искали да подчертаем и важността на осигуряването на пълна съгласуваност между 

различните законодателни актове в пакета „Fit For 55”. От ключово значение е внимателно да се 

анализират въздействието на настоящата криза и несъответствията между различните правни 

изисквания на свързаните с енергетиката и климата регламенти и да се разработят подходящи 

мерки, които да подкрепят ефективни решения за емисиите в сектори, където тези емисии трудно 

могат да се намалят. 

 

На този фон и с оглед на предстоящите тристранни преговори ние 
призоваваме институциите на ЕС да се фокусират върху следните 
елементи: 

 
1) Осигуряване на съвместното съществуване на ефективен CBAM с настоящите 

безплатни квоти, базирано на 10-те процента обхванати от CBAM сектори с най-добри 

показатели. CBAM е нов инструмент, чиято ефективност по отношение на защитата на 

формите срещу изтичането на въглерод е до голяма степен неизвестна. След въвеждането 

си и в периода си на изпитване поне до 2030 г. CBAM трябва да съществува съвместно с 

настоящата система за базирани на референтни показатели напълно безплатни квоти, за да 

се оцени неговата ефективност, да се съсредоточат финансовите ресурси на фирмите върху 

инвестиции с ниски въглеродни емисии и да се избегнат смущения на пазара във веригите 

на стойността. Както Комисията вече предложи, плащаният от вносителите CBAM ще бъде 

намален, за да отчита емисиите, покрити от предоставяните на промишлеността на ЕС 

безплатни квоти. Предимството на подобна система е избягването на двойната защита. 

Рязкото премахване на безплатните квоти може да подкопае пазарните позиции на 

производителите от ЕС и да има катастрофални последствия за инсталациите по СТЕ. 

 

Препоръки: 
1) Запазване на безплатните квоти, базирани на реалистични референтни показатели най-

малко до 2030 г. и оценка на ефективността на CBAM до този момент. Ако се докаже, че 
механизмът ефективно предотвратява изтичането на въглеродни емисии, може да се 
предвиди постепенно премахване на безплатните квоти за производство за пазара на ЕС. 

2) Като резервен вариант на масата на тристранните преговори, макар и недостатъчно и 
предизвикателно, най-разумно е предложението на Съвета за постепенно премахване на 
безплатните квоти между 2026 г. и 2035 г. с по-бавен темп на намаляване в началото. 

 

 
2) Осигуряване на решение за изтичането на въглеродни емисии за износа и по цялата верига на 

стойността за промишлеността на ЕС, за да остане тя конкурентоспособна на световните пазари. 
Предложеният от Комисията през юли 2021 г. CBAM се занимава само с „вносната“ страна на 
изтичането на въглеродни емисии, като се стреми да изравни разходите за въглеродни емисии 
между произведените в ЕС продукти (които понасят допълнителни разходи за въглеродни емисии 
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особено след премахването на безплатните квоти) и продуктите, внасяни в ЕС. 
Понастоящем предлаганият CBAM обаче изобщо не се занимава с „експортната“ страна на 

изтичането на въглерод. Заради оскъпяването на продуктите от ЕС от допълнителните 

въглеродни разходи, износът им ще бъде сериозно застрашен. Резултатът ще бъде честа 

замяна на продуктите на ЕС на експортните пазари с по-въглеродно-интензивни стоки от 

конкурентен произход с по-ниски климатични амбиции, което пряко подкопава 

декларираната цел на CBAM за намаляване на емисиите и извън ЕС. За да е приемливо, 

всяко предложение за CBAM трябва проактивно и конкретно да се занимава с проблема с 

износа. 

Комисията твърди, че всяко предлагано до този момент решение за износа би било 

несъвместимо със СТО, но няколко правни анализа твърдят обратното (виж напр. Правно 

становище на Aegis Europe по темата)
1
. 

Съветът и Парламентът признаха, че износът е проблем, който трябва да се реши. 

Предложеното от Съвета решение е на всеки две години след 2026 г. Комисията да 

публикува доклад. Съществува риск подобна оценка да се извършва в твърде малък обем и 

твърде късно. По същество това по-скоро би било „доклад от аутопсията“, а не реално 

решение. 

Далеч по-подходящо е предложението на Парламента да се запазят безплатните квоти за 

дела от продукцията, изнасяна извън ЕС. Трябва обаче да се отхвърли идеята след известно 

време безплатните квоти да се ограничат само до 10-те процента сектори с най-добри 

показатели. Това би означавало, че когато изнасят продуктите си, 90% от инсталациите ще 

са в изключително неблагоприятно положение с катастрофални последици за политиката 

на ЕС в областта на климата, търговския баланс на ЕС, работните места и икономическия 

просперитет и глобалните емисии. 

 
Препоръки: 
Въвеждане в CBAM на устойчив механизъм, осигуряващ на промишлеността на ЕС правна 
сигурност и конкурентоспособност на световните пазари, например чрез запазване на 
безплатните квоти на пълните референтни нива за износ (това не трябва да бъде условно, 
нито да е ограничено във времето и трябва във всички случаи да се прилага за всички 
инсталации по СТЕ, а не да се ограничава само до 10-те процента с най-добри показатели). 

 

 

3) Много внимателно разширяване на обхвата на CBAM: всяко следващо разширяване на 

обхвата на CBAM трябва да се извършва внимателно, защото в зависимост от търговските 

потоци и спецификата на веригите на стойността CBAM може да не е подходящото 

решение за всички сектори. В случай на разширяване на обхвата на CBAM следва да се 

приложи обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решение). Това не 

може да се извършва на базата на делегирани актове. Затова, преди към CBAM да се добави 

нов сектор, трябва да се извърши пълна оценка на въздействието. Трябва да се проведат 

надлежни консултации с въпросните сектори. Относно съвместното съществуване на 

безплатните квоти и CBAM, добавените на по-късен етап сектори трябва да се възползват 

от същия преходен период като първите сектори. Следва да се приложи обикновена 

законодателна процедура (съвместно вземане на решение). 
 

Препоръки: 
1) Не добавяйте в CBAM нови сектори без адекватна оценка на въздействието върху износа и 

веригата на стойността и без консултация със секторите. 
2) Относно съвместното съществуване на безплатните квоти и CBAM, добавените на по-късен 

етап сектори трябва да се възползват от същия преходен период като първите сектори. 

                                                 
1
 В този контекст е важно да се отбележи, че безплатните квоти не са субсидия по смисъла на Споразумението SCM на 

СТО (виж правните аргументи на Европейската комисия в антисубсидийното разследване на САЩ относно флуидни 
крайни блокове от кована стомана). 

https://static1.squarespace.com/static/5537b2fbe4b0e49a1e30c01c/t/61e591f6ee4baf0f9903d9ad/1642435063985/AEGIS%2BEurope%2B-%2BExports%2BAdjustments-%2BWTO%2BLegal%2BAnalysis%2B-%2BKS%2Band%2BNCTM%2B-%2BConfidential%2B28%2BJune%2B2021.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5537b2fbe4b0e49a1e30c01c/t/61e591f6ee4baf0f9903d9ad/1642435063985/AEGIS%2BEurope%2B-%2BExports%2BAdjustments-%2BWTO%2BLegal%2BAnalysis%2B-%2BKS%2Band%2BNCTM%2B-%2BConfidential%2B28%2BJune%2B2021.pdf
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4)  Гарантиране на реалистични референтни показатели. Референтните показатели вече са 

много строги, защото се базират на средните стойности на 10-те процента фирми с най-добри 

показатели и се екстраполират в бъдещето. Те трябва да останат икономически и технически 

постижими, като отчитат неизбежните емисии на CO2 от процеса. Затова актуализирането на 

продуктовите и резервните референтни показатели трябва да отразява постепенната 

трансформация на секторите и да взема предвид наличието в целия ЕС на технологии, ресурси 

(напр. биомаса, електричество и водород) и свързана инфраструктура, както за потребностите 

от енергия на промишлеността, така и за пренос и съхранение на CO2. Следва да се избягват 

нереалистични намаления на референтните показатели през 2026 г., защото че алтернативните 

технологии и/или основните енергийни източници и суровини все още са много ограничени. 

От голяма помощ е становището на Европейския парламент относно изключването на някои 

от най-новите инсталации от понижаването на референтните показатели: в повечето случаи 

тези инсталации са с извънредни стойности и техните показатели не могат реалистично да се 

постигнат от други инсталации (поради липса на възобновяема енергия, зелен водород или 

други суровини и енергийна и транспортна инфраструктура). Трансформацията на трудното за 

намаляване промишлено потребление трябва да се стимулира чрез насърчаване на нови 

технологии, а чрез санкции. 

 
Препоръки: 
1) Осигурете реалистични референтни показатели, избягвайте резки промени в тях и 

поддържайте скоростта им на актуализиране на нивата, определени в началото на четвъртия 
период на търговия, а именно минимум 0,2%/годишно и максимум 1,6%/годишно 

2) подкрепете решението на Парламента за справяне с последствията от потенциални промени в 
дефиницията и системните граници на съществуващите референтни показатели. 

3) Подкрепете развитието на подходяща енергийна и транспортна инфраструктура, за да се 
даде възможност на енергоемките сектори да постигнат тези референтни показатели. 

 

 
 

5) Отхвърляне на всички допълнителни условия за безплатни квоти Безплатните квоти 

защитават европейските инсталации от риска от изтичане на въглеродни емисии и вече е 

обусловено от изпълнението на много специфични изисквания по отношение на 

интензивността на търговията и въглеродния интензитет. Промишлеността също е стимулирана 

да намали емисиите си от CO2 чрез системата от средни референтни показатели на 10-те 

фирми с най-добри показатели. Добавянето на допълнителни условия като прилагане на 

препоръки от енергийни одити (както е описано в Директивата за енергийна ефективност) 

и/или планове за декарбонизация подкопава надеждността на съществуващите мерки за защита 

от изтичане на въглерод. Допълнителните условия са ненужни, те подкопават основното 

пазарно функциониране на СТЕ и изравняването на условията на конкуренция в ЕС и биха 

добавили още бюрокрация към вече достатъчно сложната система, усложнявайки още повече 

спазването й от органите и фирмите. Становището на Съвета за заличаване на всички 

допълнителни условия за безплатни квоти следва да се одобри на тристранните преговори. 

 

Препоръки: 
1) Отхвърлете на всички допълнителни условия за безплатни квоти и подкрепете 

становището на Съвета. 
 

 

6) Избягване на прилагането на Междусекторния множител за корекция (CSCF). Както вече 

е всепризнато, индустрията се нуждае от достатъчна правна предвидимост, за да инвестира в 
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климатичния преход. Затова следва да се избягва прилагане на междусекторния множител за 

корекция, защото той намалява безплатните квоти за всички сектори под референтното ниво на 

10-те процента фирми с най-добри показатели. CSCF може да се избегне чрез увеличаване на 

гъвкавостта от 3% между търгуваните и безплатните квоти до 5% (или повече, ако е 

необходимо) и/или чрез използване на квоти от Резерва за стабилност на пазара (MSR). 
 

 

Препоръки: 
Избегнете CSCF като увеличите буфера между търгуваните и безплатните квоти от 3% на 5% (или 
повече, ако е необходимо) и/или чрез използване на квоти от (MSR). 

 

7) Предотвратяване на по-строги правила на Резерва за стабилност на пазара (MSR) и 

промяна на основата климатичната амбиция на СТЕ на ЕС вече е определена от по-строгия 

таван за 2030 г. чрез увеличен линеен множител на намаление. Затова отмяната на квотите 

(промяна на основата) и по-строгите правила на Резерва за стабилност на пазара са ненужни и 

трябва да се избягват, защото създават изкуствен недостиг, увеличавайки допълнително 

разходите за въглерод и електроенергия за предприятията и домакинствата. Обратното, MSR 

трябва да се използва за ограничаване на огромното увеличение на разходите за инсталациите 

по СТЕ. След доклада на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно пазара 

на въглеродни емисии следва да се проучат подходящи мерки за подобряване на прозрачността 

и справяне с прекомерните цени на въглеродните емисии и неправомерните финансови 

спекулации. 

 
Препоръки: 
Въздържайте се от промяна на основата на тавана и допълнително увеличаване на разходите за 
въглерод чрез MSR. Вместо това използвайте MSR, за да избегнете недостига и да облекчите 
натиска върху въглеродните и енергийните разходи. При запазване на промяната на основата, 
предложеното от Парламента разделяне на еднократното намаление на тавана между 2023 г. и 
2026 г. може да помогне за намаляване на шока от външното предлагане на пазара на въглеродни 
емисии. 
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