ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Разяснение във връзка със зададено изискване в Условията за кандидатстване по
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия”, касаещо кандидати с инсталации, включени в
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Дата на разяснението: 31.03.2017 г.
Съгласно Условията за кандидатстване на процедура за подбор на проекти BG16RFOP0023.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” „И по двата
елемента е недопустимо да се заявяват за подкрепа инвестиции за постигане намаляване
на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива
2003/87/ЕО (Приложение Н). Цитираното ограничение се отнася до кандидати с
инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Посоченото означава, че кандидатите, включени в този списък, могат да заявяват за
подкрепа само инвестиции, които не са пряко свързани и не влияят на производствения
процес на инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и не
водят до повишаване на производствените ѝ мощности“.
Посоченото ограничение е във връзка със зададено изискване в Регламент (ЕС) №
1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
Европейския фонд за регионално развитие, съгласно което не са допустими инвестиции за
постигане намаляването на емисиите на парникови газове (ПГ) от дейности, изброени в
Приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Целта на
това ограничение е да се избегне прекомерно финансиране на дейности, които вече са се
възползвали във финансово отношение от прилагането на Директива 2003/87/ЕО и се
отнася до кандидати, осъществяващи дейности, изброени в Приложение I към Директива
2003/87/, които са включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови
газове.
С оглед постигане на максимална яснота относно прилагане на посоченото ограничение и
с цел подпомагане на процеса по идентифициране на мерките в одита/инвестиции в
проекта, които да отговарят на горепосоченото изискване, кандидатите с инсталации,
включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове следва да имат
предвид следното:

1) не следва в енергийния одит да се препоръчват мерки, отнасящи се до
продуктов показател, включен в Приложение I и II на Решение 2011/278/ЕС,1 за
който определената инсталация получава безплатно разпределение на квоти за
емисии;
Посоченото следва да бъде взето предвид с оглед на факта, че системните граници на
инсталациите, които са дефинирани като обхват в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС
се взимат предвид при разпределението на безплатните квоти за емисии от парникови
газове. За да се счита за допустима една мярка за енергийна ефективност същата не следва
да се отнася до дейност, която като обхват попада в обхванатите от показателите процеси
и емисии (границите на системите), посочени в колона 3 на Приложение I на Решение
2011/278/ЕС/свързана e с показател, посочен в Приложение II на Решение 2011/278/ЕС
(приложимо за рафинерии) и за които определената инсталация получава безплатно
разпределение на квоти за емисии.
Забележка: По отношение на инсталации, които са включени в схемата за търговия с
емисии и получават безплатно разпределение на база горивен и/или топлинен показател, а
не с производствената си дейност, мерките за енергийна ефективност не следва да се
отнасят и до икономическата дейност (съгласно четирицифрения код по КИД 2008 или код
на ниво КПД - 6 цифри или Продком - 8 цифри), посочена в Приложение на Решение
2014/746/ЕС2. В случаите, когато дадена икономическа дейност фигурира в Приложение на
Решение 2014/746/ЕС, означава че спрямо нея е идентифициран риск от изтичане на
въглерод и в резултат на това на оператора, който я извършва се определя по-голямо
количество безплатни квоти. Проверка дали икономическата дейност (съгласно
четирицифрения код по КИД 2008 или код на ниво КПД - 6 цифри или Продком -8 цифри),
която осъществява кандидата е определена с риск от изтичане на въглерод и спрямо тази
дейност не следва да се залагат мерки, може да бъде направена в Решение 2014/746/ЕС,
където като приложение е даден списък на дейностите, определени като изложени на риск
от изтичане на въглерод.
2) не следва в енергийния одит да се препоръчват мерки за енергийна
ефективност, свързани с потоците, водещи до емисии на ПГ
При залагането на мерки за енергийна ефективност в одита, свързани с инсталация,
включена в регистъра за търговия с емисии на ПГ следва да се отчетат и потоците, водещи
до емисии на ПГ. Всички водещи до емисии потоци (горива, материали, продукти и др.) са
посочени в Плана за мониторинг, представляващ неделима част от Разрешителното за
емисии на ПГ на съоръжението на кандидата. В Плана за мониторинг, водещите до емисии
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потоци са означени с F и са изброени в раздел “C. Описание на инсталацията, т.6 Относно
емисиите, (e) Съответни водещи до емисии потоци”.
В енергийния одит (Приложение Б), в т. 6.1 Спестяване на енергия и емисии CO2, в
таблица 6.1 е посочен вида енергия, от която се реализират енергийните спестявания и
намалението на емисиите на ПГ. Ако посоченият вид енергия, фигурира в Разрешителното
за ПГ и Плана за мониторинг, предложената мярка води до намаляване на емисиите и не е
допустима.
Т.е. ако мярката води до намаляване на емисиите от дейности, емитиращи ПГ на
територията на площадката (изгаряне на горива в стационарни източници, употреба на
суровини и материали), то същата не следва да се залага в енергийния одит.
Следва да се има предвид, че изискванията по т. 1 и т. 2 следва да се прилагат
кумулативно, за да може да се осигури спазване на изискването, заложено в Условията за
кандидатстване да се заявяват за подкрепа само инвестиции, които не са пряко свързани и
не влияят на производствения процес на инсталацията, на нивата на емисиите и
замърсяването от нея, както и не водят до повишаване на производствените ѝ мощности.
Посоченото до тук не изключва възможността за залагането на мерки за енергийна
ефективност в рамките на инсталацията като цяло, но следва да се ограничи до такива,
които не се отнасят до дейности, включени като обхват в границите на системата (описани
в колона 3 на Приложение I на Решение 2011/278/ЕС)/ свързани с показател, посочен в
Приложение II на Решение 2011/278/ЕС3 или фигуриращи в списъка на дейностите,
определени като изложени на риск от изтичане на въглерод в Решение 2014/746/ЕС и при
условие, че е спазено изискването за потоците, водещи до емисии на ПГ.
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3) С оглед сложността и уникалността на всяка отделна инсталация,
преценката за съответствие с изискването за заявяване за подкрепа само на
инвестиции, които не са пряко свързани и не влияят на производствения процес
на инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и не
водят до повишаване на производствените ѝ мощности ще се извършва на
индивидуален принцип въз основа на:
Информацията, представена в енергийния одит;
Информацията, посочена от страна на кандидата в т.11.„Допълнителна информация
необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за
кандидатстване, поле „Информация в случай на дейности, изброени в приложение I
към Директива 2003/87/ЕО“. В тази точка кандидатът следва да изложи
обстоятелствата, потвърждаващи факта, че по проекта не са заявени инвестиции за
изпълнение на мерки, които попадат в рамките на границата на системата (съгласно
посоченото в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС)/свързани са с показател,

В случай на рафинерии
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посочен в Приложение II на Решение 2011/278/ЕС или фигурират в списъка на
дейностите, определени като изложени на риск от изтичане на въглерод в Решение
2014/746/ЕС и че спестената енергия за всяка една мярка не е част от водещите до
емисии на ПГ потоци, посочени в разрешителното за емисии на ПГ, както и друга
информация, по своя преценка;
Разрешителното за емисии на ПГ и плана за мониторинг към него. Посоченият
документ не следва да бъде предоставян от кандидата, тъй като същият ще бъде
осигурен по служебен път от страна на УО.
Приложение I и II на Решение 2011/278/ЕС и Приложение на Решение 2014/746/ЕС,
определящ списъка на дейностите, определени като изложени на риск от изтичане
на въглерод.
4) При залагането на мерки в енергийния одит, касаещи инсталацията,
препоръчваме на енергийните одитори да се обръщат за мнение към лицето,
определено от страна на оператора за връзка по техническите въпроси,
касаещи данни за инсталацията, както и към лицето, което последно е
верифицирало годишния доклад за емисиите на тази инсталация;
5) Трябва да се има предвид, че в Директива 2003/87/ЕО изрично е посочено, че:
“Когато се установи, че в дадена инсталация е превишена праговата
стойност на мощността на която и да е дейност по настоящото приложение,
всички съоръжения, в които се изгарят горива, различни от съоръженията за
изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци, се включват в
разрешителното за емисии на парникови газове”. Тоест, ако на територията
на инсталация, попадаща в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО, в
стационарни съоръжения, се изгарят други горива или се изпозват други
суровини, неспоменати в разрешителното за емисии и в плана за мониторинг,
всяка мярка, която засяга консумацията на тези горива и суровини, също ще
доведе до намаляване на емисиите на ПГ и не би следвало да бъде залагана в
енергийния одит.
Забележка: Настоящото разяснение се отнася само до кандидати, включени в
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове и заявяващи за
подкрепа мерки за енергийна ефективност по отношение на инсталациите, с които
кандидатите са включени в регистъра.

