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Увеличението на цените на едро на енергията в Европа принуди правителствата да приложат 
мерки за защита на потребителите от преките последици от повишението на цените. Този 
информационен бюлетин има за цел да проследи и да направи (неизчерпателен) преглед на 
различните политики, използвани от държавите на национално ниво за смекчаване на 
последствията от скока на цените за потребителите.

Мерките на поднационално и наднационално ниво не са включени в обхвата на бюлетина, което 
по никакъв начин не означава, че те са по-малко уместни. Макар че политиките на регионално 
ниво могат да имат значително въздействие върху потребителите, например в Белгия, в повечето 
страни от Европейския съюз както енергийните регулации, така и налозите се определят на 
национално ниво. Дългосрочните мерки за противодействие срещу нестабилността на цените на 
енергията обаче също са изключително важни. Държави като Италия и Испания (и не само) 
призовават за съвместни действия на ниво ЕС за въвеждане на стратегически запаси и съвместни 
доставки на природен газ, докато други като Унгария и Чешката република искат 
преразглеждане на механизма на схемата за търговия с емисии, а Франция предлага реформа в 
механизма на ценообразуване на европейския енергиен пазар. Ние сме наясно, че последните 
събития следва да бъдат проучени и сме ги разгледали в публикация преди срещата на 
Европейския съвет през декември, на която европейските лидери ще обсъдят въпроса с цените на
енергията.

Долната таблица класифицира мерките в отговор на скока на цените в 17-те държави от ЕС и 
Обединеното кралство в шест типа. Всички мерки са обсъдени, предложени или въведени от 
септември 2021г., когато енергийната криза вече се разгръщаше. Определяме дадена мярка като 
“обсъдена”, когато тя е разгледана от важни фактори в обществото, като например политически 
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партии, но все още не е официално приложена. С термина “предложени” категоризираме мерки, 
които са обявени публично от висши правителствени представители, например министри. И 
накрая “приложени” са всички мерки, които са в сила към днешна дата.

Подробна разбивка по държави (с източниците на 
информация)

Белгия

На 2 октомври 2021г., Федералният министър на енергетиката Тине ван дер Стратен (Tinne Van 
der Straeten) предложи удължаване на действието на социалната тарифа за енергия, въведена по 
време на пандемията за подпомагане на уязвимите хора за справяне със здравната криза. Десет 
дни по-късно мярката беше включена във федералния бюджет със срок на действие до края ма м.
март 2022г., като ще струва 208 милиона евро и ще облагодетелства близо 500 000 домакинства.

В допълнение министърът на икономиката и заетостта Дерман (Dermagne) обяви, че от октомври 
2021г. от сметките на най-уязвимите потребители ще бъдат приспадани по 80 евро. Бюджетът за 
този така наречен “енергиен чек” е в размер на 72 милиона евро.

На 12 октомври беше създаден Фонд за газ и електроенергия     от 16 милиона евро за подпомагане 
на нуждаещи се домакинства, които не отговарят на критериите за ползване на социалната 
тарифа.

Определени данъци, като федералната вноска за газ и електричество и сертификатите за зелена 
енергия, се заменят с акцизи, които могат лесно да бъдат коригирани от правителството, за да 
компенсират колебанията в цените на енергията. Целта е да се поддържа постоянно ниво на 
приходите, а не те да нарастват заедно с цените на енергията.

Правителството също така забрани едностранните промени в договорите за снабдяване с енергия,
с които доставчиците на енергия можеха да увеличават размера на авансовото плащане за 
потребителите с договори с фиксирани цени.

На регионално ниво се въвеждат още няколко други мерки.

Кипър

На 4 ноември кабинетът одобри намаление от 19% на 5% на ДДС върху цените на 
електроенергията за групи уязвими потребители за период от шест месеца. Министърът на 
финансите Петридес (Petrides) обяви, че правителството ще увеличи и изплащаните надбавки за 
компенсиране на разходите за живот.

Чешка република

През ноември и декември 2021 г., електроенергията и газът не се облагат с ДДС. Правителството 
обяви също, че домакинства (и други потребители, като извънградски къщи), които използват 
възобновяема електроенергия, ще бъдат освободени от енергийни такси.

https://www.penize.cz/bydleni/429500-ulevy-kvuli-zdrazeni-energii-stat-odpusti-dph-a-poplatky
https://cyprus-mail.com/2021/11/04/cabinet-cuts-vat-on-electricity-bills-for-vulnerable-groups/
https://www.lecho.be/monargent/analyse/budget/ce-que-change-l-accord-budgetaire-pour-votre-facture-d-energie/10338267.html
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/energiefactuur-wordt-tot-100-euro-lichter/10338146.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/12/begrotingsakkoord-12-oktober-2021/
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/budget-2022-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-communication-du-gouvernement/10338191.html
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_budget-federal-2022-le-tarif-social-elargi-et-un-cheque-energie-de-80-euros-pour-les-plus-fragiles?id=10858617
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_budget-federal-2022-le-tarif-social-elargi-et-un-cheque-energie-de-80-euros-pour-les-plus-fragiles?id=10858617
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/budget-2022-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-communication-du-gouvernement/10338191.html
https://www.lecho.be/entreprises/energie/la-prolongation-du-tarif-social-pour-l-energie-tend-un-peu-plus-les-fournisseurs/10336156.html
https://www.lecho.be/entreprises/energie/la-prolongation-du-tarif-social-pour-l-energie-tend-un-peu-plus-les-fournisseurs/10336156.html


Освен това, новата коалиция, която се готви да състави правителство, обмисля други мерки за 
подпомагане на гражданите, като надбавки за издръжка, данъчни облекчения и продължаване на 
програмата за извънредна помощ.

Естония

Домакинствата с ниски доходи ще бъдат облагодетелствани (със задна дата) от по-ниски цени на 
електроенергията за периода септември 2021г. - март 2022г.

Мрежовите такси за всички потребители на електроенергия (битови и небитови) ще бъдат 
намалени наполовина от октомври тази година до март 2022г.

Министърът на околната среда Тунис Мулдер (Tõnis Mölder) обяви, че мерките възлизат общо на
100 милиона евро.

Франция

На 15 септември правителството обяви планове за еднократно плащане от 100 евро за 5,8 
милиона домакинства, които вече получават енергийни ваучери. Премиерът Жан Касте (Jean 
Castex) също така съобщи за въвеждане на таван на цените на газа до април 2022г. Обхватът и на 
двете мерки беше разширен на 21 октомври, когато беше увеличен броят на получаващите 
ваучер (такъв сега получава всеки с нетен доход под 2000 евро, или около 38 милиона души), и 
действието на тавана на цените беше удължено до края на 2022г. Обсъжда се също ваучер за 
гориво и намаление на данъка върху електроенергията. Reuters съобщава, че по думи на 
френския министър на икономиката Брюно льо Мер (Bruno Le Maire), надбавките за над 38 
милиона души ще възлязат на 3,8 милиарда евро, като по-голямата част ще бъдат платени тази 
година.

На 9 декември 2021г. френското правителство започна да обсъжда промени във формулата за 
определяне на цените на основния доставчик на електричество в страната Électricité de France 
(EDF), чрез намаление на пазарния компонент. Новата мярка идва след обещанието на премиера 
Жан Касте повишението на регулираните цени да бъде ограничено до 4% за цялата 2022г..

Освен това Reuters съобщава, че изпълнителната власт планира още да увеличи с 50% обема 
електроенергия, който EDF е задължено да продава на конкурентите си в рамките на системата 
ARENH (за регулиран достъп до произвеждана ядрена енергия), което гарантира преференциална
покупна цена за алтернативни производители от втората половина на 2022г.

Германия

На 23 септември 2021г. Reuters предаде, че “говорител на министерството на икономиката 
съобщи на 22 септември, че Германия не намира необходимост от намеса на правителството за 
противодействие на повишението на цените на газа”. Тази позиция обаче беше преразгледана 
няколко седмици по-късно, когато правителството обяви намаление на надбавката по закона за 
възобновяемите енергийни източници (EEG). Начисляваният по този закон налог върху цената на
едро на електроенергията се намалява от 6,5 на 3,72 цента за киловатчас. Мярката влиза в сила от
1 януари 2022г. и ще се финансира от федералния бюджет и чрез увеличение на цените на 
въглеродните емисии.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/eeg-umlage-1754214
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/eeg-umlage-1754214
https://www.reuters.com/business/energy/europe-tries-soften-blow-surging-power-gas-prices-2021-09-22/
https://www.reuters.com/article/france-energie-edf-idFRKBN2IO12C#:~:text=The%20executive%20also,half%20of%202022.
https://www.reuters.com/article/france-energie-edf-idFRKBN2IO12C#:~:text=The%20executive%20also,half%20of%202022.
https://www.reuters.com/article/france-energie-edf-idFRKBN2IO12C#:~:text=The%20new%20plan%20envisaged%20follows%20Prime%20Minister%20Jean%20Castex's%20promise%20to%20limit%20the%20increase%20in%20regulated%20tariffs%20(TRV)%20to%204%25%20in%20February%20and%20for%20the%20whole%20of%202022.
https://www.reuters.com/article/france-energie-edf-idFRKBN2IO12C#:~:text=The%20new%20plan%20envisaged%20follows%20Prime%20Minister%20Jean%20Castex's%20promise%20to%20limit%20the%20increase%20in%20regulated%20tariffs%20(TRV)%20to%204%25%20in%20February%20and%20for%20the%20whole%20of%202022.
https://www.reuters.com/article/france-economy-budget-idUSKBN2HC11C
https://www.reuters.com/article/france-economy-budget-idUSKBN2HC11C
https://www.reuters.com/article/france-economy-budget-idUSKBN2HC11C
https://www.leparisien.fr/economie/prix-des-carburants-jean-castex-annonce-une-indemnite-inflation-de-100-euros-pour-ceux-gagnant-moins-de-2000-euros-net-par-mois-21-10-2021-5J3NT722UREXHO7VTUTWG3RVN4.php
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210930-france-le-gouvernement-va-bloquer-les-prix-du-gaz-jusqu-en-avril-annonce-jean-castex
https://www.reuters.com/business/energy/europe-tries-soften-blow-surging-power-gas-prices-2021-09-22/
https://arileht.delfi.ee/artikkel/94859291/madala-sissetulekuga-isikuile-huvitatakse-elektri-hinnatous-tagasiulatuvalt-koigile-tarbijatele-langetatakse-vorgutasusid
https://arileht.delfi.ee/artikkel/94859291/madala-sissetulekuga-isikuile-huvitatakse-elektri-hinnatous-tagasiulatuvalt-koigile-tarbijatele-langetatakse-vorgutasusid
https://oecdecoscope.blog/2021/10/22/at-the-cross-roads-of-a-low-carbon-transition-what-can-we-learn-from-the-current-energy-crisis/
https://www.penize.cz/bydleni/429500-ulevy-kvuli-zdrazeni-energii-stat-odpusti-dph-a-poplatky
https://www.penize.cz/bydleni/429500-ulevy-kvuli-zdrazeni-energii-stat-odpusti-dph-a-poplatky


Гърция

На 14 септември 2021г. бяха обявени планове за въвеждане на енергийни субсидии за 
подпомагане на по-голяма част от домакинствата и малките бизнеси в Гърция до края на 
годината, като в средата на октомври мярката беше удължена. Първоначално беше предвидено 
размерът на субсидията да е 9 евро за първите 300 KWh месечна консумация, като впоследствие 
сумата беше увеличена на 18 евро за потребителите на ниско напрежение и на 24 евро за лицата, 
ползващи социална битова тарифа. Освен това държавната енергийна компания Public Power 
Corporation ще разшири действието на сегашната си политика за отстъпки, като покрие изцяло 
увеличението на цените за средните домакинства с потребление до 600 kWh на месец.

В същото време беше увеличен таванът на квотите за отопление и разширени критериите за 
ползването им, като по изчисления на правителството, броят на получаващите ги ще надхвърли 1
милион, спрямо 700,000 през 2020 г.

Част от субсидиите за потребителите ще бъдат финансирани от Специалния фонд за подпомагане
при енергийния преход, а поне 150 милиона евро ще бъдат взети от нарасналите приходи от 
Системата за права за търговия с въглеродни емисии в Гърция през 2021г. Общата стойност на 
мерките обаче ще достигне 500 милиона евро.

И накрая, министърът на околната среда и енергетиката Костас Скрекас (Kostas Skrekas) съобщи, 
че 100 милиона евро от Фонда за възстановяване и устойчивост за строителство на 
фотоволтаични инсталации ще бъдат използвани за снабдяване с електроенергия на уязвими 
домакинства.

Унгария

В страната цените за битовите потребители са регулирани и са под себестойност, а на 11 ноември
правителството съобщи, че ще въведе и таван на цените на бензина и дизела от 1,30 евро на 
литър. Таванът ще е в сила за период от 3 месеца.

Ирландия

Цените на електроенергията за домакинствата в Ирландия бяха четвъртите най-високи в ЕС през 
първата половина на 2021г., и най-високи без да се отчитат данъците данъци. При представянето 
на бюджета на Ирландия за 2022г. на 12 октомври, финансовият министър Паскал Донъхоу 
(Paschal Donohoe) обяви 30% данъчно облекчение върху доказаните разходи за топлинна и 
електрическа енергия. Другите мерки включват бюджет от 202 милиона евро от приходите от 
въглеродни такси, които ще бъдат инвестирани в схеми за модернизиране на жилищни и 
обществени обекти (за енергийни подобрения в общо над 22 000 жилища). Повече от половината 
от средствата са за безвъзмездно модернизиране на домове на семейства с ниски доходи, 
застрашени от енергийна бедност. Ще бъде въведена и нова схема за евтини кредити за саниране 
на жилищни сгради.

Италия

На 27 септември Италия одобри краткосрочни мерки на стойност 3 милиарда евро за 
компенсиране на очакваното повишение на цените до края на 2021г.
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От тези средства 2 милиарда евро са предназначени за премахване на общите системни такси в 
електроенергийния сектор и 480 милиона евро за намаляване на общите такси в сметките за газ. 
Системните такси в сметките за електроенергия ще се компенсират със 700 милиона евро от 
приходите от търгове за въглеродни емисии и 1,3 милиарда евро от Националния фонд за услуги 
в областта на енергията и околната среда.

ДДС върху цената на природния газ се намалява на 5% за битови и индустриални потребители. 
Мярката се прилага от последното тримесечие на 2021г. (октомври до декември). В момента ДДС
в сметките за газ е 10% и 22% в зависимост от потреблението. Италия ще увеличи и “социалните 
надбавки” за семейства с икономически затруднения и със сериозни заболявания, за което ще 
бъдат отделени 450 милиона евро. Подпомагането ще бъде преразгледано от енергийното 
ведомство за последното тримесечие на 2021г. с цел “минимално увеличение на разходите за 
снабдяване”.

За близо 6 милиона малки фирми (с потребление на ниско напрежение до 16.5 kW) и около 29 
милиона битови потребители в последното тримесечие на 2021г. се прилагат нулеви общи 
системни такси.

В началото на следващата година вероятно ще бъде въведена нова мярка, с която общите разходи
на правителството за овладяване на цените на енергията ще достигнат около 5 милиарда евро.

На 9 декември 2021г. правителството на Италия одобри увеличение с един милиард евро на вече 
планираните разходи за 2022г. от 2,8 милиарда.

Латвия

В Латвия близо 150 000 от най-уязвимите домакинства, включително многочленни семейства и 
семейства с членове инвалиди, ще получават между 15 и 20 евро на месец от ноември поне до 
края на 2022г. за заплащане на сметките за електроенергия или газ.

Литва

На 14 октомври литовското правителство обяви, че ще забави финалните етапи от 
либерализацията на енергийния пазар поради възможни смущения в резултат на скока в цените 
на енергията. Освен това, увеличението в цените на топлоенергията и газа за потребителите ще 
бъде разпределено за период от 5 години.

И накрая, обсъжда се също удължаване на срока за изплащане на помощи за отопление за най-
бедните 110 000 домакинства.

Люксембург

Министърът на енергетиката на Люксембург Клод Тюрме (Claude Turmes) заявява, че 
продължава внимателно да следи движението на енергийните цени и да информира Съвета на 
правителството.

Нидерландия

Правителството ще намали енергийните такси за битовите и стопанските потребители за 2022г. 
На 2,7 милиарда евро ще възлязат компенсациите за домакинствата, а тези за фирмите ще бъдат в
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размер на 0,5 милиарда евро. Кабинетът осигурява още 150 милиона евро за подпомагане на 
уязвими домакинства с високи сметки за енергия и/или с жилища с недобра изолация чрез мерки 
за повишаване на енергийната ефективност. Системата ще се управлява на общинско ниво.

Полша

На 22 октомври министърът на климата Михал Куртика (Michał Kurtyka) внесе законопроект, 
целящ защита на най-уязвимите 20% от домакинствата от скорошния скок в цените на енергията.
Мярката ще бъде приложена чрез увеличаване за 6 месеца на броя на получаващите енергийни 
надбавки и повишаване на стойността им.

Подобна мярка се предвижда и за селскостопанския сектор.

Ако бъде приет, законът ще въведе и забрана за прекъсване на електроснабдяването на уязвими 
потребители в периода от 1 ноември до 31 март, и в съботни дни или на официални празници. В 
допълнение, законопроектът въвежда понятието “енергийна бедност” в полската правна система.

Португалия

Министърът на околната среда и дейностите за климата Матос Фернандес (Matos Fernandes) 
обяви намаление с поне 30% на цените за достъп до мрежите за индустриалните потребители.

Министърът одобри и премахването на допълнителната “такса за производство” по Специалния 
режим за възобновяема енергия до стойност от 250 милиона евро, както и премахването на 
допълнителната цена по договора за изкупуване на енергия от въглищната централа Пего (Pego), 
което ще доведе до спестяване на 100 милиона евро годишно.

Допълнителните мерки включват отмяна на механизма за прекъсване, чрез който срещу 
финансова компенсация заводите намаляват или спират да потребяват енергия, когато 
електроенергийната система не успява да подсигури потреблението, и пълно разпределяне на 
приходите от продажбата на разрешителни за въглеродни емисии на приблизителна стойност от 
270 милиона евро (вместо предварително планираните 150 милиона евро) към Фонда за околна 
среда.

Пакетът предвижда също ‘буфер’ от набрани приходи от “извънредния принос” на енергийния 
сектор, който се оценява на 110 милиона евро. С това общата сума достига 680 милиона евро, 
което ще гарантира намаление с 13% на цените за достъп до мрежата.

На 15 октомври 2021г. португалският национален регулаторен орган огласи предложението си за 
цени на електроенергията за 2022г., в което отчетени обявените от правителството мерки. Тук 
трябва да се отбележи, че мрежовите такси намаляват с повече от 50% за битовите потребители и
94% за промишлените. Според съобщението, регулираните цени за битови потребители 
намаляват с 3,4% или с 0,2% спрямо средната цена за 2021г.

Румъния

На 7 септември 2021г. румънският парламент прие закон за защита на уязвимите потребители от 
увеличението на цените на енергията от 1 ноември 2021г. чрез изплащане на субсидии за битово 
отопление, потребление на енергия, енергоефективно домашно оборудване и закупуване на 
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продукти и услуги за подобряване на енергийната ефективност на сградите, или за 
присъединяване към енергийната мрежа.

На 4 октомври министърът на енергетиката Виргил Попеску (Virgil Popescu) обяви компенсации 
за цените както на електроенергията, така и за газа. Очаква се мерките да са в сила от 1 ноември 
2021г. до 31 март 2022г., като от тях ще се възползват приблизително 6 милиона домакинства 
или 85% от румънското население.

Освен на домакинства, съдействие ще бъде оказано и на обществени и частни болници, училища,
детски градини, неправителствени организации и доставчици на социални услуги.

На 31 октомври румънският парламент одобри законопроекта за прилагане на тази мярка, която 
ще бъде финансирана чрез налагане на данък върху извънредните приходи на производителите 
(от цени, надхвърлящи 91 евро на MWh).

Испания

На 24 юни 2021г. испанското правителство прие Кралски указ 12/2021, предвиждащ редица 
данъчни и пазарни мерки за справяне с увеличението на цените, между които намаляване на 
ставката на ДДС от 21% на 10% до края на декември 2021г. за потребители с по-малко от 10 kW 
договорна мощност и временно премахване на данък производство (7%) до 30 септември 2021г.

На 3 август 2021 г. испанското правителство прие законопроект (който в момента се гледа от 
парламента), предвиждащ връщане на плащания за въглеродни емисии за генериращи мощности 
без емисии, пуснати преди 2003г. (основно производители на водна и атомна енергия, както и 
производители на възобновяема енергия без регулирани графици), което предполага, че 
енергийните дружества трябва да приспадат пазарните си приходи си във връзка с цените на 
въглеродните емисии, изхождайки от разбирането, че приходите на дружествата са нараснали 
поради увеличението в цените на въглеродните емисии.

На 14 септември 2021г. в Испания беше приет нов Кралски указ, който въвежда временно 
приспадане на пазарни приходи за електроцентралите без въглеродни емисии, с цел намаляване 
на сметките на потребителите. Цифрите са изчислени пропорционално на превишението на 
цената на природния газ над определената за базова цена от 20 евро на MWh , като първоначално
предвидената обща стойност на приспадането е около 2,6 милиарда евро. Тази мярка се 
предвижда да е в сила от 15 септември до 31 март 2022г..

Другите мерки съгласно Кралския указ предвиждат въвеждане на нов тип търг за дългосрочно 
изкупуване на енергия, който ще се провежда заедно с търговете на пазара на едро. Освен това,
ставката на акциза върху електричеството е намалена от 5,11% на 0,5% до края на 2021г., 
неприлагането на данък  производство (в размер на 7%) се удължава до края на годината, а ДДС 
се замразява на 10% за домакинствата с умерено потребление на енергия. В допълнение, 
документът въвежда таван за преразглеждане на регулираните цени на природния газ, известни 
като “цени от последна инстанция” (TUR), приложими за клиенти с годишно потребление от по-
малко от 50 MWh, които не са на либерализирания пазар. Нещо повече, указът увеличава 
приходите от търгове за квоти въглеродни емисии от 1,1 на 2 милиарда евро, с които да бъдат 
финансирани таксите в сметките за електроенергия.

На 26 октомври е приет нов Кралски указ 23/2021, с който социалното подпомагане за уязвими 
потребители е увеличено от дотогавашните 25% на 60% и от 40% на 70% за изключително 

https://cms.law/en/media/local/cms-asl/files/publications/publications/cms-analysis-royal-decree-law-23-2021?v=1
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-reducira-el-impuesto-especial-a-la-electricidad-del-511-al-05/
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-reducira-el-impuesto-especial-a-la-electricidad-del-511-al-05/
https://www.fieldfisher.com/en/insights/spain-s-royal-decree-law-17-2021-on-natural-gas-pr
https://www.fieldfisher.com/en/insights/spain-s-royal-decree-law-17-2021-on-natural-gas-pr
https://www.reuters.com/business/energy/europe-tries-soften-blow-surging-power-gas-prices-2021-09-22/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14974
https://www.obiectivtulcea.ro/romania-controleaza-preturile-la-energie-electrica-si-emite-taxe-exceptionale-producatorilor-de-energie-electrica/
https://www.libertatea.ro/stiri/guvernul-a-aprobat-compensarea-facturilor-la-energie-si-gaze-pentru-consumatorii-casnici-care-sunt-sumele-suportate-de-stat-3767484
https://www.libertatea.ro/stiri/guvernul-a-aprobat-compensarea-facturilor-la-energie-si-gaze-pentru-consumatorii-casnici-care-sunt-sumele-suportate-de-stat-3767484


уязвимите, със срок на действие до 31 март 2022 г. Едновременно с това е увеличен двойно 
бюджетът за социално подпомагане за топлинната енергия за 2021г., като достига 202,5 милиона 
евро (Министерският съвет обяви увеличение на социалното подпомагане за отопление), или 
средно с 90 евро повече (35 в най-топлите райони и 124 в най-студените) в помощ на уязвимите 
семейства, изправени пред увеличаването на цените на електроенергията и газа. Последният 
Кралски указ също така предвижда изключения от прилагането на временно намаление на 
пазарните приходи за електроцентралите без въглеродни емисии.

Обединено кралство

За да осигури правилно функциониране на системата “доставчик от последна инстанция”, чрез 
която регулаторът Ofgem насочва потребители на фалирали фирми към нови доставчици, 
правителството обмисля предлагането на държавни заеми за енергийни компании, които поемат 
потребители от фирми, фалирали поради скока в цените на едро на природния газ. В същото 
време обаче, “няма да има възнаграждения за неуспех или неправилно управление, и за малките 
енергийни компании няма да бъдат осигурени спасителни помощи” заяви министърът на 
икономиката и бизнеса Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) на 20 септември.

Енергийният регулатор в страната Ofgem увеличи тавана на най-масовите цени с 12-13% от 
октомври, след предходното увеличение през април, поради големите разходи на едро.

Правителството също така спира подпомагането за ключови производители с въглеродни 
емисии, за да избегне прекъсване на веригата на доставки на храна, като обмисля и намеса в 
националния въглероден пазар през декември ако цените останат високи.
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