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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за допълнение на закона за ограничаване изменението на климата

(Обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)

§ 1. Създава се чл.10а:
“Чл. 10а. (1) Министърът на икономиката, съгласувано с министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и министъра на енергетиката, издава наредба, с която се определят условията и редът за предоставяне на помощ за предприятия в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове, свързани със схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия.
(2) Схемата за предоставяне на помощ по наредбата по ал. 1 се прилага за периода от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2020 г., като помощ се предоставя за всеки ценови период.
(3) Министърът на икономиката организира изпълнението и осъществява координацията на дейностите по изпълнение на наредбата по 
ал. 1 и е администратор на предоставяната държавна помощ.
(4) Размерът на годишната помощ, осигурена от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти за емисии на парникови газове за инсталации, се определя с наредбата по ал. 1 в рамките на регулаторната процедура за ценообразуване в електроенергетиката при спазване на изискването за минимално въздействие върху останалите сектори, които не са изложени на риск от „изтичане на въглерод”.
(5) Помощта по ал. 1 се предоставя при спазване на всички изисквания относно мерките за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ, като общият размер на компенсацията, предоставена в полза на отраслите и подотраслите, се прави публично достояние в 3-месечен срок след края на всяка година.”
§ 2. В чл. 57, ал. 1 се създава т. 10:
„10. предоставяне на помощ на предприятията в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии парникови газове, свързани със схемата за търговия с квоти емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия.”
§ 3. В Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 6 накрая се добавя „или получава помощ по ред, определен с наредбата по чл. 10а”;
б) създава се т. 61:
„61. „Предприятията в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове в цената на електрическата енергия” са предприятията, чиято основна икономическа дейност е в сектори и подсектори, включени в Приложение II на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 година (ОJС 158 от 5.6.2012 г.).”
2. В § 2, ал. 1 се създава т. 6:
„6. Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския пaрламент и на Съвета от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ, L 76 от 
19 март 2018 г.)”.

преходни и заключителни разпоредби

§ 4. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 41 и 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 1:
а) създава се нова т. 44:
„44. взаимодейства с министъра на икономиката при определяне интензитета на помощта, свързана с изпълнението на наредбата по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата;”
б) досегашните т. 44 и 45 стават съответно т. 45 и 46.
2. В чл. 36б, ал. 1 се създава т. 3:
„3. за предоставяне на помощ на предприятия в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове в цената на електрическата енергия.”
3. В чл. 36г, ал. 5:
а) създава се нова т. 4:
„4. изпраща ежегодно до 28 февруари в Министерството на икономиката отчет за дейността си през предходната година, свързана с предоставената помощ на предприятия по реда на наредбата по чл. 10а от Закона за ограничаване изменението на климата;”
б) досегашната т. 4 става т. 5.
4. В чл. 36д, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и за предоставяне на помощ на предприятия по чл. 36б, ал. 1, т. 3.”
§ 5. Наредбата по чл. 10а се прилага и помощта се предоставя след положително решение на Европейската комисия.
§ 6. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 30-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за допълнение на закон за 
ограничаване изменението на климата


С предложения законопроект се цели създаването на хармонизирана правна рамка в Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), въз основа на която да се въведе механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Законопроектът съответства на икономическите приоритети в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., както и на европейското право, свързано с функционирането на модернизираната и частично реформирана Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ) на Европейския съюз (ЕС). Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газоме (схемата) е основен инструмент за постигане на целите в областта на климата и се въвежда с Директива (ЕС) 2018/410 на ЕП и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции и на Решение (ЕС) 2015/1814.
Индиректните (непреките) разходи за квоти въглеродни емисии са тези разходи, които производителите на електрическа енергия (основно ТЕЦ) правят за закупуване на необходимите им квоти, за да функционират пълноценно. В резултат от закупуването на тези квоти направените разходи се прехвърлят в себестойността на електрическата енергия, която се закупува от крайните клиенти. Основният консуматор на електрическа енергия в България е енергоинтензивната индустрия. Именно тези предприятия се определят като „изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“. Разходите, за които се предоставя помощ са тези разходи, които производителите на електрическа енергия реализират за закупуване на необходимите им квоти емисии парникови газове и които прехвърлят в себестойността на произведената електрическата енергия.
Според европейското законодателство понятието „изтичане на въглерод“ включва перспективата за увеличаване на глобалните емисии на парникови газове, когато предприятията изместват производството си извън ЕС, тъй като не могат да прехвърлят на своите клиенти нарастването на разходите, без да понесат значителна загуба на своите пазарни дялове. Това са тези отрасли, които са изложени на риск да загубят своето конкурентно предимство на световните пазари.
В част от държавите извън ЕС, където са установени конкурентите на тези европейски предприятия, не се прилагат строги правила за ограничаване изменението на климата, в резултат от което предприятията от тези трети страни се намират в икономически по-изгодно положение, тъй като себестойността на продукцията им не е обременена с допълнителни разходи – под формата на индиректните разходи за квоти въглеродни емисии. Тъкмо в обратното положение са поставени предприятията в България, които, за да не губят пазарни дялове и конкурентно предимство, не могат да си позволят да прехвърлят в себестойността на продукцията си тези индиректни разходи.
През последната година цените на квотите въглеродни емисии претърпяха увеличение с близо 130 на сто - от 8 евро на тон/СО2 на 25 евро на тон/СО2. Във връзка с функционирането на СТЕ във Фаза 3 се очаква в близко бъдеще цените на квотите да достигнат нива от близо 30 евро на тон/СО2. Това ще даде своето пряко отражение както в директните разходи за квоти въглеродни емисии за индустриалните предприятия, така и в индиректните разходи в цените на електрическата енергия, които отново се прехвърлят върху тях. С оглед на ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и постигане на целите на ЕС в областта на климата се очаква през следващия период на СТЕ – Фаза 4 - 2021-2030 г., тези тежести да се увеличат.
Поради липса на механизъм до момента, който да компенсира базовата индустрия за индиректните разходи за емисии, предприятията понасят финансови загуби, които в близко бъдеще може да ги стимулират да преместят производствата си извън България и ЕС. Това би означавало загуба на основно производство, което генерира базата на брутния вътрешен продукт на държавата, загуба на работни места и други икономически, социални и екологични негативни последствия на национално и регионално ниво. В средносрочен план това може да подкопае икономическото доверие и да влоши значително инвестиционния климат в страната. Определящото значение на такъв механизъм за запазване на производствата в ЕС, както и за конкурентоспособността на европейските базови индустрии бе подчертано и от ръководството на EUROMETAUX на форума „Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие”, проведен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Ускореното въвеждане на компенсационен механизъм у нас е обсъдено на заседание на Националния икономически съвет, проведено на 11 януари 2019 г. За целта със Заповед № РД-16-174 на министъра на икономиката от 8 февруари 2019 г. бе създадена работна група със задача да анализира нормативната уредба и да предложи въвеждането на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цените на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод”. В нейната работа взеха участие представители на Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране и всички национално представителни работодателски организации – КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП и ССИ. По този начин обществените консултации със заинтересованите страни са осъществени в процеса на изработване на нормативния акт.
Анализът показа, че с приемането на Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции и на Решение (ЕС) 2015/1814 е въведено изменение в чл. 10а, параграф 6 на Директива 2003/87/ЕО. Досегашната формулировка на текста „Държавите членки могат да приемат финансови мерки в съответствие с втора и четвърта алинея в полза на отраслите или подотраслите, които са изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии поради значителни непреки разходи, действително възникващи при прехвърляне на разходи за емисии на парникови газове в цените на електрическата енергия“ претърпя промяна и придоби следния вид: 
„Държавите членки следва да приемат финансови мерки (...)“. Видно е, че волята на европейския законодател е въвеждането на императивна разпоредба, отнасяща се до приемането на финансови мерки, които да подпомогнат индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради индиректните разходи за емисии.
Компенсацията на индиректните разходи за емисии ще се осъществи чрез транспониране на тази разпоредба на Директива (ЕС) 2018/410 и въвеждане на механизъм за подпомагане на отраслите и подотраслите, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод”, посредством нотификация на държавна помощ от страна на Европейската комисия (ЕК) в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Специалният акт, който урежда условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското законодателство е Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 година (Насоки). Тези Насоки са с хоризонт на приложение до края на 2020 г. В Приложение II на насоките са определени индустриалните отрасли и подотрасли, които са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод”.
С Директива (ЕС) 2018/410 се определя и източникът за финансиране на схемата, а именно приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти, реализирани в рамките на СТЕ. Също така е определено, че държавите членки следва да се стремят да използват не повече от 25 на сто от тези приходи. В официалния доклад на ЕК до Европейския парламент относно функционирането на европейския пазар на въглеродни емисии от 17 декември 2018 г. е посочено, че към момента такъв работещ механизъм е въведен в над 10 държави - членки на ЕС. Процентът от приходите от тръжни продажби на квоти емисии в тези страни, изразходвани за компенсиране на непреките разходи, достига до 60 на сто. България ще се възползва от правото си да ползва до 25 на сто от тези приходи за времето до края на 2020 г. след получаването на положително решение от ЕК.
Следва да се има предвид, че е в ход преразглеждането от ЕК на насоките за държавни помощи в контекста на СТЕ на ЕС за Фаза 4. Предвижда се механизмите за компенсиране на непреките разходи да продължават да се прилагат и в периода на Фаза 4 – 2021-2030 г.
С предлаганите допълнения на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) се цели точното транспониране на тези изисквания от Директива (ЕС) 2018/410. Предвижда се създаването на чл. 10а в ЗОИК, който да регламентира издаването на специализиран подзаконов нормативен акт – наредба от министъра на икономиката, който е компетентен орган по смисъла на закона и ще бъде администратор на помощта. С тази наредба ще бъдат заложени ясни критерии, срокове и условия в съответствие с директивата (ЕС) 2018/410 и насоките, включително плавен спад на помощта, с което да се гарантира, че не е налице прекомерна компенсация на бенефициерите. Същевременно се допълва и чл. 57, ал. 1 от ЗОИК, с която се урежда разходването на средствата от приходите от продажба чрез търг на разпределените на България квоти за тази цел.
С оглед на обстоятелството, че приходите от тръжна продажба на квоти емисии постъпват във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС) и тяхното предназначение е регламентирано в Закона за енергетиката (ЗЕ), в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за допълнение на ЗОИК са предвидени и допълнения на чл. 36б, ал. 1 и чл. 36д, ал.1 от ЗЕ. Също така във връзка с предоставяне на информация от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за целите на схемата и нейното докладване пред ЕК се предвижда допълването на чл. 21, ал. 1 и 
чл. 36, ал. 5 от ЗЕ.
В предвидения в § 6 от Преходните и заключителните разпоредби от проекта срок ще бъде допълнен и специалния акт, който урежда дейността на ФСЕС, а именно - Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
По проекта на Закон за допълнение на ЗОИК са проведени обществени консултации. Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове основните причини за определения 14-дневен срок за становища и предложения по проекта, са:
	Механизмът за компенсация се прилага в значителен брой държави - членки на ЕС, включително от съседни страни конкуренти на България. Наблюдава се загуба на конкурентно предимство за българските индустриални предприятия, които не получават подобна компенсация, за разлика от техните конкуренти в региона, включително тези, които не са част от ЕС и съответно не участват в СТЕ и не търпят тежест от цените на квотите емисии на парникови газове.
	Съгласно изискванията на Насоките крайният срок за прилагане на механизма е 31 декември 2020 г. Предвид необходимото технологично време за приемане на законопроекта от Народното събрание и за нотификация на механизма от ЕК, която трябва да се произнесе преди 2020 г., всяко ускоряване на процедурите е от решаващо значение за оптимизация на процеса.
	Значителният ръст в цените на квотите емисии на парникови газове в последно време се отразява на цените на електрическата енергия за големите индустриални предприятия поради значителния дял на ТЕЦ. За по-малко от една година пазарните цени на електрическата енергия за индустриалните потребители бележи ръст от около 40 на сто. Компенсацията ще допринесе за известно облекчаване на най-засегнатата категория енергоемки производства в условията на резки промени на пазара на електроенергия.



	Във връзка с публикувания от КЕВР проект на доклад за новия регулаторен период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г., значително намалява компенсацията за индустрията по Наредба Е-РД-04-06 от 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. Това ще доведе до допълнителен ръст на крайната цена на електроенергията за най-чувствителните към този фактор индустрии.
	Необходимост от включване на прогнозни разходи за механизма в новия регулаторен период на КЕВР. Прогнозните разходи следва да бъдат предвидени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система” възможно най-скоро.


Предварителният анализ показва, че след приемане на законопроекта и нотификация на наредбата от ЕК, около 190 български предприятия от сектори и подсектори, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод”, ще имат право да кандидатстват за получаване на такава помощ до края на 2020 г., ако отговарят на условията и критериите, определени с наредбата по чл. 10а от законопроекта. По този начин ще се минимизират рисковете от изтичане на въглерод и ще се подобрят конкурентоспособността и условията за бизнес в България, както и инвестиционният климат и икономическото доверие към страната.






МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2019 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА






УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2019 г. проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за съответствие с правото на Европейския съюз.
5. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


