
До 

Нено Димов 

Министър на околната среда и водите 

  

  

  

  

София, 9 юни 2017г 

  

  

Уважаеми Господин Министър, 

  

  

 

Пиша Ви по повод предстоящия Европейски съвет за околна среда на 19 юни, където 

ще участвате в обсъждане на една от двете ключови за ЕС законодателни инициативи, 

а имено Регулацията за споделяне на усилията (Effort Sharing Regulation (ESR)). Ако 

инициативата е достатъчно амбициозна, тази регулация ще изиграе ключова роля в 

декарбонизацията на икономиката ни и ще доведе до подобряване на благосъстоянието 

на населенитео. За това Ви призоваваме да гласувате в полза на силна ESR. Усилията 

за засилване на регулацията са ключ към изпълнението на поетите от ЕС ангажименти 

в Париж за осигуряване на ефективни и амбициозни действия за ограничаване на 

покачването на глобалната температура с не повече от 1.5°C. 

  

Бързата ратификация на Споразумението от Париж показа на света, че Европа е в състояние 

да действа бързо и решително по отношение на промените в климата. Сега цялото внимание 

е приковано върху начините, по които споразумението ще бъде приложено на практика и ще 

се ретранслира в реални мерки по страни. Европейският принос към това глобално усилие ще 

бъде до голяма степен определено от Регулацията за споделяне на усилията  (ESR), която ще 

покрива по-голямата част от емисиите на ЕС. При добре планирана архитектура на ESR, 

регулацията ще осигури една щадяща климата трансформация на обществото ни и ще доведе 

до по-добра за живот градска среда, по-чист въздух, намалени нива на енергийна бедност и 

откриване на нови работни места. 

  

Възможностите за задвижване на положителни промени по сектори са огромни. Регулацията 

ще стимулира европейските автомобилни компании да ускорят прехода към чисти технологии 

и да се преодолеят негативите от погрешната политика на дизелификация в ЕС. България ще 

има допълнителни средства, които да инвестира в енергийната ефективност на сгради – 

включително за отоление, което е огромен секторен проблем и причина за сезонни пикове и 

дисбаланси в енергетиката. В сферата на не-въглеродните емисии на парникови газове в 



земеделието ще имаме стимул за по-добра и здравословна диета за гражданите на ЕС както и 

развитие на малките био-ферми – един сектор у нас, които все по-трудно насмогва на търсенето 

на пазара. В сферата на управление на отпадъците ще имаме реален тласък към по-ефективно 

използване на материалите, високи нива на рециклиране и стимули за преход към кръгова 

икономика. 

 

По начина, по който е структурирано предложението за ESR към момента, обаче, можем да 

установим известна непоследователност спрямо дългосрочните ангажименти, поети по линия 

на споразумението от Париж, което изисква повече амбиция по отношение на планираните от 

ЕС политики и мерки.  Залагането на амбициозни цели в тази регулация са от ключова 

важност, за да се даде на инвеститорите максимално ясен сигнал и стимули, за да направят 

инвестициите в прехода към нисковъглеродна икономика нужен за създаването на работни 

места и гарантирането на благосъстоянието и просперитета на гражданите. 

  

За да се осигурят тези ползи, ви призоваваме да подкрепите следните нива в преложенията 

за ESR: 

1. По-високи климатични цели за 2030г и амбициозни цели към 2050г. ESR трябва 

да постави ЕС на правилна треактория за постигане на целите от Париж. За да го 

постигнем, регулацията трябва да постави цел от поне 95% съкращаване на емисиите 

към 2050г и 47% намаление на емисиите до 2030г в секторите обхванати от ESR. 

2. Базовата линия да отразява коректно действителните емисии и да не бъде 

стимул за отделни страни да постигат посредствени резултати. За да 

подсигурим, че достатъчно емисии ще бъдат съкратени по линия на ESR, нивото 

спрямо което ще се мери това редуциране, трябва да отразява действителните емисии. 

Сегашното предложение залага подвеждащо базово ниво, което ще позволи на 

страните да замърсяват повече и дори води до риск от поддържане на business-as-

usual практики. 

3. Премахване на пробойните в управлението на горите , което позволява на 

страните да използват неперманентни кредити в сферата на горското стопанство и така 

да позволяват отделяне на повече парникови газове в други сектори. В допълнение 

призоваваме да се елиминира още една пробойна в Европейската схема за 

търговия с емисии, която позволява на страни да използват неизразходвани квоти по 

линия на Европейската схема за търговия с емисии, за да подкопават мерките по 

съкращаване на емисиите в секторите, които не са обект на тази търговия. 

4. По добра система на управление, включваща годишни проверки за съответствие и 

финансови санкции при установяване на несъответствия. Това ще бъде гаранция, че 

страните няма да си позволяват отлагане на мерките по климата и ще изпълняват 

навреме годичните си цели. 

5. Клазуза за преразглеждане, която да позволи амбицията на регулацията да бъде 

адекватно повишавана през следващите години предвид, че ЕС ще внесе нови цели до 

2030г в Панела по промените в климата към ООН. 



  

На 19ти юни също така ви предстои обсъждане на предложението как да бъдат регулирани 

емисиите и ограничени емисиите от земеползването, промените в земеползването и горския 

фонд (Lland use, land use change and forestry (LULUCF)). Подсигуряването на стриктни 

правила за отчитане на резултатите по LULUCF ще бъде от жизненоиважно значение за 

запазването на позицията на ЕС като глобално лидерство по отношение на мерките свързани 

с промените в климата. Тази регулация ще подсигури и здрави гори и богати на 

биоразнообразие земи в Европа, на които да се наслаждават и следващите поколения. 

  

Надяваме се, че ще вземете под внимание нашите спешни и неотложни бележки по време на 

преговорите, свързани с регулациите ESR  и LULUCF. Разчитаме на Вас за осигуряването на 

по-високи нива на амбиция при приемането на новото законодателство. 

  

С уважение, 

  

Генади Кондарев 

Координатор кампания “Обществени средства за устойчиво развитие” 

към За Земята – Приятели на Земята България 

  

 

 


