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8.9.2017 A8-0258/36 

Изменение  36 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 3 г – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1a) Параграф 2 се заменя със 

следното: 

2.  От 1 януари 2013 г. 15% от квотите се 

разпределят чрез търг. Този процент 

квоти може да бъде увеличен като 

част от общия преглед на 

настоящата директива. 

2.  От 1 януари 2021 г. 50% от квотите се 

разпределят чрез търг, при условие 

че те не са необходими за избягване 

на прилагането на член 10а, 

параграф 5 между 2021 г. и 2030 г., 
като в такъв случай те ще се 

използват за тази цел.“ 

Or. en 



 

AM\1133933BG.docx  PE605.642v01-00 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Изменение  37 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28 б – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. По целесъобразност, ако в доклада 

е посочено, че изпълнимостта, 

прозрачността и управлението са 

достатъчни за глобална, основана 

на пазара мярка, че изискванията за 

качество на компенсационните 

кредити са достатъчни, че 

правилата за наблюдение, 

докладване и проверка на емисиите 

са надеждни и че се гарантира 

еднакво третиране по всички 

маршрути, Комисията предлага 

удължаване на срока на тази 

дерогация с 15 години. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Изменение  38 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В заключенията си от 23—24 

октомври 2014 г. Европейският съвет 

утвърди като обвързваща цел 

постигането до 2030 г. на вътрешно 

намаление на емисиите на парникови 

газове с най-малко 40 % спрямо 

равнищата от 1990 г. На заседанието 

си на 6 март 2015 г. Съветът 

официално одобри този принос на 

Съюза и неговите държави членки да 

представлява техният планиран 

национално определен принос. В 

заключенията на Европейския съвет 

от октомври 2014 г. се посочва, че 

целта ще бъде осъществена с 

колективните усилия на Съюза по 

възможно най-разходоефективния 

начин, като се предвижда до 2030 г. 

намаленията в секторите на 

системата за търговия с емисии 

(СТЕ) и извън нея да възлязат 

съответно на 43 % и 30 % спрямо 

равнищата от 2005 г. За постигането 

на тези намаления на емисиите 

следва да дадат своя принос всички 

сектори на икономиката.  

(3) В заключенията си от 23—24 

октомври 2014 г. Европейският съвет 

утвърди като обвързваща цел 

постигането до 2030 г. на вътрешно 

намаление на емисиите на парникови 

газове с най-малко 40% спрямо 

равнищата от 1990 г. На заседанието 

си на 6 март 2015 г. Съветът 

официално одобри този принос на 

Съюза и неговите държави членки да 

представлява техният планиран 

национално определен принос. В 

заключенията на Европейския съвет 

от октомври 2014 г. се посочва, че 

целта ще бъде осъществена с 

колективните усилия на Съюза по 

възможно най-разходоефективния 

начин, като се предвижда до 2030 г. 

намаленията в секторите на 

системата за търговия с емисии 

(СТЕ) и извън нея да възлязат 

съответно на 43% и 30% спрямо 

равнищата от 2005 г. За постигането 

на тези намаления на емисиите 

следва да дадат своя принос всички 

сектори на икономиката, и за тази 

цел, Комисията следва да 

предостави, inter alia, платформа 
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за обмен между държавите членки 

на най-добри практики и уроци в 

сектора на мобилност с ниски 

емисии.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Изменение  39 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Съюзът и неговите държави членки 

още от 1997 г. полагат усилия за 

постигане на международно 

споразумение за намаляване на 

въздействията на парниковите газове 

от въздухоплаването, а през 2008 г. 

въведоха законодателни разпоредби, 

които имат за цел въздействията на 

авиационните дейности върху 

изменението на климата да бъдат 

ограничени чрез функциониращата 

от 2005 г. система на ЕС за търговия 

с емисии (СТЕ на ЕС). За да се 

постигне напредък в рамките на 

Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО), 

ЕС на два пъти прие ограничени във 

времето дерогации от СТЕ на ЕС с 

цел задълженията за спазване на 

изискванията да обхващат само 

емисиите от полети между летища, 

разположени в Европейското 

икономическо пространство (ЕИП), 

като всички оператори на 

въздухоплавателни средства по даден 

маршрут се третират еднакво, 

независимо от това къде са 

установени. Най-новата дерогация от 

(4) Съюзът и неговите държави членки 

още от 1997 г. полагат усилия за 

постигане на международно 

споразумение за намаляване на 

въздействията на парниковите газове 

от въздухоплаването, а през 2008 г. 

въведоха законодателни разпоредби, 

които имат за цел въздействията на 

авиационните дейности върху 

изменението на климата да бъдат 

ограничени чрез функциониращата 

от 2005 г. система на ЕС за търговия 

с емисии (СТЕ на ЕС). В своето 

решение от 21 декември 2011 г.1a 

Съдът на Европейския съюз 

постанови, че включването на 

полетите извън ЕИП в СТЕ на ЕС 

не нарушава международното 

право. Освен това от 2004 г. и 

2008 г. насам държавите членки 

отново поеха ангажимент за 

изпълнението на концепцията за 

Единно европейско небе, като 

вземат под внимание растежа в 

обема на въздушния трафик през 

следващите години. За да се 

осъществи напредък в рамките на 

управлението на въздушното 
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СТЕ на ЕС беше въведена с 

Регламент (ЕС) № 421/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

ограничи задълженията за спазване 

на изискванията до полетите в 

рамките на ЕИП през периода 2013—

2016 г., като предвиждаше 

евентуални промени в обхвата на 

системата по отношение на дейността 

до и от летища, разположени извън 

ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък 

след преразглеждането, предвидено в 

посочения регламент. 

движение, е необходимо ускоряване 

на реализацията на съвместното 

предприятие SESAR (изследване на 

управлението на въздушното 

движение в единното европейско 

небе), както и подпомагане на 

иновативните технологии в 

рамките на проекта „Чисто небе“. 

Въвеждането на глобалната, 

основана на пазара мярка 

посредством Международната 

организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО) следва да 

допринесе за постигането на 

допълнителен напредък по 

отношение на намаляването на 

емисиите от въздухоплаването. За 

да се постигне напредък в рамките на 

Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО), 

ЕС на два пъти прие ограничени във 

времето дерогации от СТЕ на ЕС с 

цел задълженията за спазване на 

изискванията да обхващат само 

емисиите от полети между летища, 

разположени в Европейското 

икономическо пространство (ЕИП), 

като всички оператори на 

въздухоплавателни средства по даден 

маршрут се третират еднакво, 

независимо от това къде са 

установени. Най-новата дерогация от 

СТЕ на ЕС беше въведена с 

Регламент (ЕС) № 421/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

ограничи задълженията за спазване 

на изискванията до полетите в 

рамките на ЕИП през периода 2013—

2016 г., като предвиждаше 

евентуални промени в обхвата на 

системата по отношение на дейността 

до и от летища, разположени извън 

ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък 

след преразглеждането, предвидено в 

посочения регламент. 

_________________ 

1a Решение на Съда на ЕС от 21 
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декември 2011 г., Air Transport 

Association of America and Others/ 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Изменение  40 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Предвид приетата на 39-ата сесия на 

Асамблеята на ИКАО през октомври 

2016 г. резолюция, която предвижда 

от 2021 г. да се прилага глобална, 

основана на пазара мярка за 

компенсиране на емисиите от 

международната авиация над 

равнищата от 2020 г., се счита за 

целесъобразно съществуващата 

дерогация да се запази, докато бъде 

постигнат по-нататъшен 

напредък по отношение на 

съставните елементи и 

прилагането на глобалната, 

основана на пазара мярка. В тази 

връзка се планира през 2018 г. ИКАО 

да приеме стандарти и 

препоръчителни практики, чрез които 

да се допълни резолюцията и да се 

прилага глобалната система. При все 

това, за конкретното въвеждане на 

системата в действие ще бъде 

необходимо членуващите в ИКАО 

държави да предприемат мерки на 

национално равнище. ИКАО трябва 

да разработи и механизми за 

управление, включително 

регистрационна система. Във връзка 

(5) Предвид приетата на 39-ата сесия на 

Асамблеята на ИКАО през октомври 

2016 г. резолюция, която предвижда 

от 2021 г. да се прилага глобална, 

основана на пазара мярка за 

компенсиране на емисиите от 

международната авиация над 

равнищата от 2020 г., се планира през 

2018 г. ИКАО да приеме стандарти и 

препоръчителни практики, чрез които 

да се допълни резолюцията и да се 

прилага глобалната система. При все 

това, за конкретното въвеждане на 

системата в действие ще бъде 

необходимо членуващите в ИКАО 

държави да предприемат мерки на 

национално равнище. ИКАО трябва 

да разработи и механизми за 

управление, включително 

регистрационна система. Във връзка 

с това срокът на съществуващата 

дерогация от задълженията по СТЕ 

на ЕС за полетите до и от трети 

държави следва да бъде удължен до 

2021 г., за да бъде запазен импулсът в 

ИКАО и да се улесни въвеждането в 

действие на схемата на ИКАО. В 

резултат на удължаването на срока на 
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с това срокът на съществуващата 

дерогация от задълженията по СТЕ 

на ЕС за полетите до и от трети 

държави следва да бъде удължен в 

зависимост от преразглеждането 

на прилагането на схемата на 

ИКАО, за да бъде запазен импулсът в 

ИКАО и да се улесни въвеждането в 

действие на схемата на ИКАО. В 

резултат на удължаването на срока на 

дерогацията, количеството на 

квотите, които трябва да се продават 

на търг и да се издават безплатно, 

включително от специалния резерв, 

следва да бъде същото, каквото 

съответства на 2016 г., и следва да е 

пропорционално на намаляването на 

задължението за връщане на квоти. 

дерогацията, количеството на 

квотите, които трябва да се продават 

на търг и да се издават безплатно, 

включително от специалния резерв, 

следва да бъде същото, каквото 

съответства на 2016 г., и следва да е 

пропорционално на намаляването на 

задължението за връщане на квоти. С 

цел справяне с емисиите на CO2 от 

сектора на въздухоплаването, 

Съюзът продължава да работи с 

подпомагащите държави членки, за 

да използва приходите, генерирани 

от продажбата на квоти чрез 

търг, за проекти като SESAR, 

„Чисто небе“ и други иновативни 

проекти. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Изменение  41 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 6 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б)  На равнището на Съюза бяха 

приети редица законодателни 

актове, които имат за цел да се 

предотврати разпокъсаността 

на европейското въздушно 

пространство, за да се подобрят 

потокът на въздушното 

движение и контролът на 

използването на въздушното 

пространство, като по този 

начин се намалят емисиите. В 

рамките на Съюза схемата 

CORSIA следва да се разглежда 

като част от т.нар. „пакет от 

мерки“ на ИКАО, заедно с 

пълното прилагане от страна на 

държавите членки на 

законодателството за Единното 

европейско небе, SESAR, 

използването на ГНСС за 

спътникова навигация и 

съвместните технологични 

инициативи като „Чисто небе I“ 

и „Чисто небе II“. Всички 

приходи от постъпленията от 

бъдещата продажба на квоти 

чрез търг следва да бъдат 

обособени за разработването на 
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гореспоменатите програми за 

научноизследователска и 

развойна дейност, както и на 

общите проекти, насочени към 

разработването на набор от 

основни оперативно съвместими 

способности във всички държави 

членки, по-специално тези, 

които подобряват 

аеронавигационна 

инфраструктура, осигуряването 

на аеронавигационно обслужване 

и използването на въздушно 

пространство, както се изисква 

за изпълнението на Европейския 

генерален план за УВД. 

Комисията следва също да 

докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

действията за прилагането на 

ГОПМ, предприети от 

държавите членки за намаляване 

на емисиите на парникови газове 

от въздухоплаването, 

включително информация, 

отнасяща се до използването на 

приходите, предоставена от 

държавите членки в 

съответствие с член 17 от 

Регламент (ЕС) № 525/2013. 

Or. en 
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Изменение  42 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0258/2017 

Джули Гърлинг 

Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на 

обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана 

на пазара мярка от 2021 г. 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 3 г – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1г) В член 3г, параграф 4 първата 

алинея се заменя със следното: 

„Държавите членки определят как 

ще се използват приходите от 

продажбата на квотите чрез търг. Тези 

приходи следва да се използват за 

справяне с изменението на климата в ЕС 

и в трети държави, inter alia, за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, за адаптиране към въздействието 

от изменението на климата в ЕС и в 

трети държави, по-специално в 

развиващите се държави, за 

финансиране на научни изследвания и 

разработване на начини за 

ограничаване на вредните последици и 

за адаптиране, включително и по-

специално в секторите на 

въздухоплаването и въздушния 

транспорт, за намаляване на емисиите 

чрез транспорт с ниски емисии, както и 

за покриване на разходите за 

администриране на схемата на 

Общността. Приходите от търговете 

следва да се използват също така като 

източник на средства за финансовата 

вноска в Световния фонд за енергийна 

„Всички приходи от продажбата на 

квотите чрез търг се използват за 

справяне с изменението на климата в 

Съюза и в трети държави, inter alia, за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, за адаптиране към въздействието 

от изменението на климата в Съюза и в 

трети държави, по-специално в 

развиващите се държави, за 

финансиране на научни изследвания и 

развойна дейност за ограничаване на 

вредните последици и за адаптиране, 

включително по-специално в секторите 

на въздухоплаването и въздушния 

транспорт, за намаляване на емисиите 

чрез транспорт с ниски емисии, както и 

за покриване на разходите за 

администриране на схемата на Съюза, и 

за финансиране на общи проекти с 

цел намаляване на емисии на 

парникови газове в сектора на 

въздухоплаването, като например 

съвместното предприятие SESAR и 

съвместните технологични 

инициативи „Чисто небе“, които 
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ефективност и възобновяема енергия и 

за мерки за предотвратяване на 

обезлесяването. “ 

дават възможност за широкото 

разпространение на ГНСС за 

спътникова навигация и на 

оперативно съвместими способности 

във всички държави членки, и по-

специално такива, които подобряват 

аеронавигационната 

инфраструктура, предоставянето на 

аеронавигационно обслужване и 

използването на въздушното 

пространство. Приходите от търговете 

може да се използват също така като 

източник на средства за финансовата 

вноска в Световния фонд за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия и 

за мерки за предотвратяване на 

обезлесяването. Специално внимание 

се отделя на държави членки, които 

използват приходи за съфинансиране 

на програми за научни изследвания и 

иновации или инициативи в рамките 

на Деветата рамкова програма за 

научни изследвания (РП9). 

Държавите членки информират 

Комисията за действията, 

предприети в съответствие с 

настоящия параграф. Прозрачността 

при използването на приходите от 

търгове на квоти съгласно 

настоящата директива е от ключова 

важност в подкрепа на 

ангажиментите на Съюза.“ 

Or. en 

 

 


