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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Петият доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, 

завършен през 2014 г., потвърди и посочи в по-големи подробности изключително 

тежкия характер на проблема във връзка с изменението на климата и подчерта 

спешната необходимост от засилване на действията в областта на климата. Отговорът 

на това предизвикателство, който се изразява в планираните национално определени 

приноси (INDC), предоставяни от страните по Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата, далеч не е достатъчен, но представлява съществен напредък.  

Парижкото споразумение уточнява, че целта на глобалните действия в областта на 

климата е „да се задържи увеличението на глобалната средна температура на стойности 

далеч под 2°C спрямо нивата от прединдустриалния период и да се положат усилия то 

да бъде ограничено до 1,5°C“. С това споразумение всички държави се ангажират в 

начинанието. Споразумението също така създаде по-добри условия за непрекъснато 

преразглеждане във възходяща посока на усилията за постигане на нива, съизмерими с 

предизвикателството във връзка с изменението на климата.  

Възможността за осъществяване на постепенна промяна в глобалните действия в 

областта на климата трябва да бъде използвана пълноценно. Като голям източник на 

емисии със значителни ресурси ЕС носи голяма отговорност. Той трябва да помогне за 

насърчаването на процес, при който всяка държава в света да увеличава своите 

собствени усилия под влиянието на взаимните по-големи усилия, с което 

непрекъснатото преразглеждане на глобалните усилия във възходяща посока да се 

превърне в реалност. 

Основна задача на ЕС в това отношение е да коригира своята схема за търговия с 

емисии (СТЕ) и да я превърне в наистина ефикасен инструмент за намаляване на 

емисиите, както и за генериране на средства за насърчаване на енергията от 

възобновяеми източници, енергийно спестяване и подкрепа за адаптация към 

въздействията от предизвикателството във връзка с климата както в ЕС, така и в 

уязвимите развиващи се държави, по-специално в най-слабо развитите държави. 

Предложението на Комисията за изменение на Директивата за СТЕ е недостатъчно за 

превръщането на СТЕ в инструмента, който е необходим в момента. Поради това 

докладчикът по становище предлага изменения, с които: 

- се укрепва екологосъобразността чрез привеждане в съответствие на тавана на 

емисиите, представляван от коефициента на линейно намаление, като първа стъпка 

към горната граница на диапазона на текущата цел на ЕС за намаляване на емисиите 

на парникови газове от цялата икономика до 2050 г., т.е. 95% в сравнение с 1990 г., и 

като втора стъпка – чрез включване на редовно преразглеждане на тавана на всеки 5 

години след общия преглед на Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата (РКООНИК) и Парижкото споразумение; 

- се премахват квотите от излишъка в резерва за стабилност на пазара, които 

съответстват на използването на международни кредити по механизма за чисто 

развитие (МЧР) и механизма за съвместно изпълнение (СИ) съгласно СТЕ, като по 

този начин постигането на целта на СТЕ за намаляване на емисиите на парникови 
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газове се превръща в усилие на национално равнище; 

- всички квоти на СТЕ се продават на търг и всички приходи се заделят целево за 

действия в областта на климата, като половината от приходите се насочват към 

уязвими развиващи се държави, а също така се въвежда изискване за квота за внос 

по отношение на вноса на енергоемки стоки с цел предотвратяване на потенциално 

изместване на въглеродни емисии; 

- се гарантира, че секторът на въздухоплаването допринася за целта за намаляване на 

емисиите на парникови газове до 2030 г. на същото равнище като останалите 

сектори, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, и всички приходи от въздухоплаването 

се заделят целево за действия в областта на климата в уязвими развиващи се 

държави; 

- международното корабоплаване се включва в целите във връзка с изменението на 

климата чрез колективен фонд, в който да участват корабните оператори, по 

отношение на емисиите в пристанищата на ЕС, както и по време на плавания до и от 

пристанища в ЕС;  

- се ограничава нулевият емисионен фактор на биомасата до отпадъци и остатъци, за 

да се намалят стимулите за заграбването на земя в развиващите се държави с цел 

снабдяване на пазара на ЕС за биоенергия. Глобалното обезлесяване и загубата на 

въглеродни запаси в горите се смята за причинител на приблизително 20% от 

изменението на климата. В най-добрия случай има риск увеличаването на търсенето 

в ЕС на горска биомаса чрез съмнително нулево отчитане на въглеродните емисии да 

бъде неефективно, а в най-лошия случай – да има обратен ефект от гледна точка на 

смекчаването на последиците от изменението на климата.  

Целевото заделяне на приходите от СТЕ и включването на емисиите от 

международното корабоплаване в схемата също са в съответствие с позицията на ЕП по 

въпроса в пакета от мерки от 2008 г. в областта на климата, което беше заявено и по 

други поводи.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 2 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a)  Предизвикателствата пред 
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климата и околната среда са 

глобални по своя характер. Крайната 

цел на Рамковата конвенция на ООН 

по изменение на климата (РКООНИК) 

е стабилизирането на 

концентрациите на парникови газове 

в атмосферата на равнище, което би 

предотвратило опасна антропогенна 

намеса в климатичната система. 

Парижкото споразумение в областта 

на изменението на климата 

(Парижкото споразумение), одобрено 

на 21-вата конференция на страните 

(COP 21) по РКООНИК, бележи ново 

равнище на глобален ангажимент за 

ограничаване и намаляване на 

емисиите на парникови газове, като 

ангажира всички държави да полагат 

усилия. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б)  Чрез подписване на 

Парижкото споразумение Съюзът и 

държавите членки се ангажираха да 

задържат „увеличението на 

глобалната средна температура на 

стойности далеч под 2°C спрямо 

нивата от прединдустриалния 

период“ и да  положат „усилия то да 

бъде ограничено до 1,5°C“. 

Парижкото споразумение има за цел 

също така да се постигне баланс 

между антропогенните емисии по 

източници и поглъщането по 

поглътители за парниковите газове 

през втората половина на този век 

при справедливи условия. Тези 

ангажименти следва да дават насоки 

за работата в посока към намаляване 

на емисиите и инвестиране във 

възобновяема енергия и енергийна 
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ефективност. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 2 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2в) Парижкото споразумение е 

глобално споразумение за 

ограничаване и намаляване на 

емисиите на парникови газове и има 

за цел да се постигне „справедлив 

преход“, от който да се възползват 

също така развиващите се държави. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

 Съображение 2 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2г) Развиващите се държави са 

най-уязвими по отношение на 

въздействието на изменението на 

климата. Съюзът следва да увеличи 

своята подкрепа за тези държави, за 

да засили способността им за 

адаптация и устойчивостта им 

спрямо изменението на климата. 

Съгласуваността на политиките на 

равнището на Съюза следва да бъде 

засилена, така че СТЕ на ЕС да могат 

да осигуряват ефективно допълнение 

към политиката на сътрудничество 

за развитие, по-специално в 

контекста на Програмата до 2030 г. 

за устойчиво развитие и борбата 

срещу изменението на климата. 
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Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 2 д (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2д)  Напредъкът, представен от 

Парижкото споразумение, и 

създадените от него по-добри условия 

за непрекъснато преразглеждане във 

възходяща посока на целите и 

усилията за постигане на нива, 

съизмерими с предизвикателството 

вследствие на изменението на 

климата, следва да се вземат предвид. 

Един от най-добрите инструменти, с 

които разполага Съюзът, за да спази 

ангажиментите, предвидени в 

Парижкото споразумение, е СТЕ на 

ЕС. Като част от тези усилия е от 

съществено значение СТЕ на ЕС да се 

превърне в по-ефективен инструмент 

за намаляване на емисиите и да 

подкрепя прехода към възобновяема 

енергия, да увеличава енергийната 

ефективност и да стимулира 

растежа на чистите технологии в 

световен мащаб. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3)  Европейският съвет потвърди, 

че основният инструмент за 

постигането на тази цел ще е една 

добре функционираща и реформирана 
СТЕ на ЕС, с инструмент за 

стабилизиране на пазара и коефициент 

на годишно намаление на квотите в 

размер от 2,2 % за периода от 2021 г. 

нататък, без да изтича срокът на 

(3)  Реформираната СТЕ на ЕС 

следва да определи коефициент на 

годишно намаление на квотите в размер 

от 2,8% за периода от 2021 г. нататък и 

да предвиди изискване за квоти за внос 

(ИКВ) след 2020 г. с цел 

предотвратяване на риска от изместване 

на въглеродни емисии вследствие на 

климатичната политика – докато не 
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безплатните квоти и с продължаване 

на съществуващите мерки и след 2020 

г. (за предотвратяване на риска от 

изместване на въглеродни емисии 

вследствие на климатичната политика – 

докато не бъдат взети сравними мерки 

за намаление на емисиите в други 

големи икономики), и без намаление на 

дела на квотите, разпределяни чрез 

тръжна продажба. Дялът на тръжно 

продаваните квоти следва да бъде 

зададен в законодателството в 

процентно изражение, с оглед да се 

подобри сигурността при 

планирането във връзка с 

инвестиционните решения, да се 

подобри прозрачността и да стане 

цялостната система по-проста и 

лесно разбираема. 

бъдат взети сравними мерки за 

намаление на емисиите в трети 

държави или поднационални региони, 

и без намаление на дела на квотите, 

разпределяни чрез тръжна продажба. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a)  За да се увеличи амбицията в 

периода преди 2020 г. и да се отрази 

глобалната цел от далеч под 2°C, 

целта на ЕС за намаление до 2020 г. 

на емисиите на парникови газове с 

20% под нивата от 1990 г. следва да се 

постигне с национални усилия. От 

резерва за стабилност на пазара 

следва да бъде оттеглено количество 

квоти с размер до нивото на 

международните кредити 

(сертифицирани единици редуцирани 

емисии от механизма за чисто 

развитие и единици намаление на 

емисиите от механизма „Съвместно 

изпълнение“), които са били 

използвани в СТЕ на ЕС. 
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Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 3 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б)  Страните по РКООНИК 

отправиха искане към 

Междуправителствения комитет по 

изменение на климата да изготви 

специален доклад през 2018 г. относно 

целта за 1,5°C и решиха да 

организират улесняващ диалог, за да 

се направи преглед на колективната 

амбиция и напредък при 

изпълнението на ангажиментите, за 

да се информират страните, преди 

те да представят окончателно 

своите национално определени 

приноси. Парижкото споразумение 

също предвижда периодичен преглед 

на изпълнението с цел оценка на 

колективния напредък, постигнат по 

отношение на дългосрочните цели на 

споразумението, който да започне 

през 2023 г. и да се провежда на всеки 

пет години след това. СТЕ на ЕС 

следва да предвижда редовни прегледи 

с цел актуализиране и укрепване на 

действията на Съюза в областта на 

климата в съответствие с 

Парижкото споразумение. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Определянето на нулев 

коефициент по отношение на 

емисиите от биомаса в СТЕ на ЕС 

представлява схема за подпомагане по 

смисъла на Директива 2009/28/ЕО на 

Европейския парламент и на 
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Съвета1a. Течните горива от биомаса, 

биогоривата и  твърдата и 

газообразната биомаса следва да 

получават подпомагане и да се 

отчитат като изпълнение на 

националните цели само когато 

спазват критериите за устойчивост 

съгласно Директива 2009/28/ЕО или 

политиката в областта на 

устойчивата биоенергия. 

Следователно критериите за 

устойчивост следва да се прилагат за 

всички източници на биоенергия, 

които се използват и на които се 

определя нулев коефициент по 

отношение на емисиите на парникови 

газове в рамките на дейности на 

дадена инсталация или даден на 

оператор на въздухоплавателни 

средства, обхванати от СТЕ на ЕС. 

 _________________________________ 

 1a  Директива 2009/28/ЕО на 

Eвропейския парламент и на Съвета 

от 23 април 2009 г. за насърчаване 

използването на енергия от 

възобновяеми източници и за 

изменение и впоследствие за отмяна 

на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО 

(ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16). 

Обосновка 

Понастоящем СТЕ изключва от приложното си поле инсталации, които използват 

изключително биомаса, третира всички видове биомаса, използвани в инсталации, 

като неутрални по отношение на въглерода и не прилага критерии за устойчивост по 

отношение на твърдата биомаса. Вследствие на това значителен дял от емисиите 

биват неотчетени. От съществено значение е да се прекрати определянето на нулев 

коефициент по отношение на биомасата и тя да бъде подложена на критерии за 

устойчивост. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Държавите членки следва 

частично да компенсират, в 

съответствие с правилата за държавна 

помощ, някои инсталации в отраслите и 

подотраслите, за които е определено, че 

са изложени на значителен риск от 

изместване на въглеродни емисии, по 

отношение на разходите във връзка с 

емисиите на парникови газове, които се 

прехвърлят в цените на 

електроенергията. Необходимо е 

Протоколът и придружаващите го 

решения, които ще бъдат приети на 

Конференцията на Страните по 

РКООНИК в Париж, да дадат 

възможност за динамична мобилизация 

на финансиране, трансфер на 

технологии и изграждане на капацитет в 

областта на климата за отговарящите на 

съответните условия Страни, особено 

за тези с най-малки възможности. 

Финансирането в областта на климата 

от страна на публичния сектор ще 

продължи да играе важна роля в 

мобилизирането на ресурси след 2020 г. 

Поради това приходите от тръжната 

продажба на квоти за емисии следва да 

се използват също и за финансиране на 

дейности в областта на климата в 

уязвими трети държави, включително 

дейности за адаптиране към 

климатичните въздействия. 

Количеството на финансирането в 

областта на климата, което следва да 

бъде мобилизирано, ще зависи също от 

амбициозността и качеството на 

предложените планирани национално 

определени приноси (INDCs), 

съответните инвестиционни планове и 

национални планови процедури за 

адаптиране. Държавите членки следва 

да използват приходите от тръжната 

продажба на квоти за насърчаване на 

придобиването на професионални 

умения и пренасочването на 

работниците, засегнати от 

(9) Държавите членки следва 

частично да компенсират, в 

съответствие с правилата за държавна 

помощ, някои инсталации в отраслите и 

подотраслите, за които е определено, че 

са изложени на значителен риск от 

изместване на въглеродни емисии, по 

отношение на разходите във връзка с 

емисиите на парникови газове, които се 

прехвърлят в цените на 

електроенергията. Необходимо е 

Протоколът и придружаващите го 

решения, които ще бъдат приети на 

Конференцията на страните по 

РКООНИК в Париж, да дадат 

възможност за динамична мобилизация 

на финансиране, трансфер на 

технологии и изграждане на капацитет в 

областта на климата за отговарящите на 

съответните условия страни, особено за 

тези с най-малки възможности. 

Финансирането в областта на климата 

от страна на публичния сектор ще 

продължи да играе важна роля в 

мобилизирането на ресурси след 2020 г. 

Като отчитат глобалната 

отговорност на Съюза, държавите 

членки следва своевременно да 

подкрепят финансово усилията, 

полагани от най-слабо развитите 

държави, насочени към разработване 

на технологии с ниски емисии въз 

основа на принципа на технологична 

неутралност и смекчаване на 

въздействието на изменението на 

климата. В това отношение 

значителна част от приходите, 

генерирани от тръжна продажба на 

квоти от страна на държавите 

членки, следва да се внася в 

международни фондове, и по-

специално: Зеления фонд за климата, 

Фонда за най-слабо развитите страни 

и Специалния фонд за изменението на 

климата. Количеството на 

финансирането в областта на климата, 
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преобразуването на работни места при 

прехода към декарбонизирана 

икономика. 

което следва да бъде мобилизирано, ще 

зависи също от амбициозността и 

качеството на предложените планирани 

национално определени приноси 

(INDCs), съответните инвестиционни 

планове и национални планови 

процедури за адаптиране. Държавите 

членки следва да използват приходите 

от тръжната продажба на квоти за 

насърчаване на придобиването на 

професионални умения и 

пренасочването на работниците, 

засегнати от преобразуването на 

работни места при прехода към 

декарбонизирана икономика. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a)  Най-слабо развитите държави 

са особено уязвими по отношение на 

последиците от изменението на 

климата и са източник на много 

ниско ниво на емисии на парникови 

газове. Поради това следва да се даде 

особен приоритет на нуждите на 

най-слабо развитите държави чрез 

използването на квоти на СТЕ на ЕС 

за финансиране на действия в 

областта на климата, в частност на 

адаптацията към последиците от 

изменението на климата чрез Зеления 

фонд за климата. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 



 

AD\1099354BG.doc 13/30 PE578.845v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a)  В съответствие с 

ангажимента на съзаконодателите, 

изразен в Директива 2009/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета1a 

и Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на 

Съвета1б, всички сектори на 

икономиката следва да допринесат за 

постигане на тези намаления на 

емисиите, включително 

международното морско 

корабоплаване и въздухоплаването. 

Въздухоплаването допринася за 

намалението посредством 

включването си в СТЕ на ЕС. Тъй 

като няма международно 

споразумение, което да включва в 

своите цели за намаляване на 

емисиите емисиите от 

международното морско 

корабоплаване и което да е прието 

чрез Международната морска 

организация (ММО), следва да бъде 

създаден фонд, в който да участват 

операторите на кораби, във връзка с 

емисиите на CO2, изпускани в 

пристанища на Съюза и по време на 

плавания до и от такива 

пристанища. Участието следва да 

бъде определено на нивото на 

пазарната цена на квотите или на по-

високо ниво. Фондът следва да 

финансира мерки за адаптиране и 

смекчаване на последиците в уязвими 

развиващи се държави. Операторите 

на кораби, попадащи в обхвата на 

Регламент (ЕС) № 2015/757 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1в, следва да подлежат на СТЕ 

на ЕС по отношение на всеки 

недостиг в участието.  

 ________________________ 

 1a  Директива 2009/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 23 април 2009 г. за изменение на 
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Директива 2003/87/ЕО с оглед 

подобряване и разширяване на 

схемата за търговия с квоти за 

емисии на парникови газове на 

Общността (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 

стр. 63). 

 1б  Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 23 април 2009 г. относно усилията 

на държавите членки за намаляване 

на техните емисии на парникови 

газове, необходими за изпълнение на 

ангажиментите на Общността за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 

стр. 136). 

 1в Регламент (ЕС) 2015/757 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 29 април 2015 г. относно 

мониторинга, докладването и 

проверката на емисиите на 

въглероден диоксид от морския 

транспорт и за изменение на 

Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 123, 

19.5.2015 г., стр. 55).  

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 3г  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1)  В член 3г, параграф 3, втората 

алинея се заменя със следното: 

(1)  Член 3г се заменя със следното: 

„На Комисията се предоставят 

правомощия за приемане на делегиран 

акт в съответствие с член 23“. 

„Член 3г 

 Метод на разпределение на квотите 

за въздухоплаването посредством 

тръжна продажба 

 Общото количество на квотите за 

въздухоплавателни дейности 

намалява годишно със същия линеен 
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коефициент като коефициента за 

други дейности по схемата на 

Общността. Всички квоти за 

въздухоплавателни дейности се 

продават на търг и приходите се 

използват за финансиране на 

действия в областта на климата в 

уязвими развиващи се държави, 

включително за адаптиране към 

въздействията от изменението на 

климата.“ 

Обосновка 

Секторът на въздухоплаването следва да допринесе за постигането на целта за 

намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г. на същото ниво, както и 

останалите сектори, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС. В съответствие с позицията 

на ЕП по предложението относно СТЕ за въздухоплаването от 2007 г., както и за да 

се осигури съответствие с международното право в областта на въздухоплаването, 

всички приходи от СТЕ на ЕС за въздухоплаването следва да бъдат използвани за 

справяне с изменението на климата. За да се изгради доверие в развиващите се 

държави по отношение на тази мярка на политиката на ЕС, всички приходи от СТЕ 

за въздухоплаването следва да бъдат целево заделяни за международно финансиране 

на действия в областта на климата. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

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

Директива 2003/87/ЕО 

Член 3д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a)  Член 3д се заличава. 

Обосновка 

Във връзка с изменение 9. Всички квоти за сектора на въздухоплаването следва да се 

продават на търг от държавите членки. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 9 – параграфи 2 и 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

„От 2021 г. нататък линейният 

коефициент става 2,2 %.“ 

„От 2021 г. нататък линейният 

коефициент става 2,8%.“ 

Обосновка 

В Парижкото споразумение държавите се споразумяха да задържат повишаването 

на температурата на стойности под 2°C, както и да положат усилия то да бъде 

ограничено до 1,5°C. Предложеният линеен коефициент на СТЕ не води дори до 

долната граница на целта на ЕС за 2050 г. от 80 – 95% под нивата от 1990 г., 

договорена въз основа на целта за 2°C. За да има по-голяма съвместимост с 

Парижкото споразумение, се предлага корекция на линейния фактор на 2,8%, което 

съответства на намаление от 95% в цялата икономика под нивата от 1990 г. за 

2050 г., т.е. горната граница на целта на ЕС за 2050 г., и като втора стъпка – 

предвиждане на клауза за преглед на линейния коефициент за коригиране след 

извършване на прегледи от страна на ООН. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) към параграф 1 се добавят три 

нови алинеи: 

а) в параграф 1 се добавят 

следните алинеи: 

„От 2021 г. нататък делът на 

квотите, подлежащи на разпределяне 

чрез тръжна продажба от 

държавите членки, е 57 %. 

 

2 % от общото количество квоти за 

периода от 2021 г. до 2030 г. се продават 

на търг с цел създаване на фонд за 

подобряване на енергийната 

ефективност и модернизиране на 

енергийните системи на някои държави 

членки, както този фонд е определен в 

член 10г от настоящата директива 

(„Модернизационния фонд“). 

„2% от общото количество квоти за 

периода от 2021 г. до 2030 г. се продават 

на търг с цел създаване на фонд за 

подобряване на енергийната 

ефективност и модернизиране на 

енергийните системи на някои държави 

членки, както този фонд е определен в 

член 10г от настоящата директива 

(„Модернизационния фонд“). 

 2% от общото количество квоти за 

периода от 2021 г. до 2030 г. се 

продават на търг с цел създаване на 

Международния фонд за действия в 
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областта на климата с цел 

подпомагане на действия в областта 

на климата в уязвимите развиващи се 

държави с нисък капацитет, особено 

в най-слабо развитите държави, 

малките островни развиващи се 

държави и държавите в Африка, по-

специално за адаптиране към 

последиците от изменението на 

климата. Финансовите средства от 

Международния фонд за действия в 

областта на климата се използват за 

попълване на Зеления фонд за 

климата на ООН на годишна основа, 

който има за цел да предостави 50% 

за адаптиране, като половината от 

тази сума е предназначена за силно 

уязвими държави. 

 2% от общото количество квоти за 

периода от 2021 г. до 2030 г. се 

продават на търг с цел създаване на 

Фонда за справедлив преход с цел 

подпомагане на местните общности 

и на работниците в региони, които са 

засегнати в най-голяма степен от 

текущия преход към декарбонизирана 

икономика. Средствата от този фонд 

се използват за инвестиции, насочени 

към създаване на работни места, 

финансиране на професионално 

обучение и друга трудова заетост и 

здравни услуги в алтернативни 

икономически дейности в региони, в 

които се очаква традиционните 

сектори с високи въглеродни емисии 

да изгубят голям брой работни места 

в резултат на декарбонизацията. 

Изготвя се конкретен план от страна 

на всяка държава членка, която 

подава заявление за използване на 

средствата от Фонда за справедлив 

преход, в тясно партньорство с 

общинските и местните органи на 

регионите в преход, както и 

социалните партньори и 

организациите на гражданското 

общество. 

Цялото останало количество квоти, Цялото останало количество квоти, 
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подлежащи на тръжна продажба от 

държавите членки, се разпределя в 

съответствие с посоченото в 

параграф 2.“;  

подлежащи на тръжна продажба от 

държавите членки, се разпределя в 

съответствие с посоченото в 

параграф 2.“;  

Обосновка 

Европейската комисия следва:  

– да създаде Фонд за справедлив преход като силен механизъм на целия ЕС за подкрепа 

на работниците и регионите, които ще бъдат ощетени при прехода към 

нисковъглеродна икономика;  

– да създаде Международен фонд за действия в областта на климата, който да 

попълва пряко на Зеления фонд за климата и да спомогне за спиране на разчитането 

само на бюджетите за помощ за осигуряване на международно финансиране в 

областта на климата. 

Дялът на квотите за Модернизационния фонд, Фонда за справедлив преход и 

Международния фонд за действия в областта на климата следва да се добавят към 

продадените на търг квоти. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 –точка 4 –буква б a (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст в сила Изменение 

 ба)  В параграф 3 уводната част се 

заменя със следното: 

3.  Държавите членки определят как 

ще се използват приходите от 

отдаването на квотите чрез търг. Най-

малко 50 % от приходите, получени от 

търговете на квоти, посочени в параграф 

2, както и всички приходи от търговете, 

посочени в параграф 2, букви б) и в), 

или паричната равностойност на тези 

приходи следва да се използват за една 

или повече от следните дейности: 

„3.   Държавите членки определят как 

ще се използват приходите от 

отдаването на квотите чрез търг. Най-

малко 50% от приходите, получени от 

търговете на квоти, посочени в 

параграф 2, както и всички приходи от 

търговете, посочени в параграф 2, 

букви б) и в), или паричната 

равностойност на тези приходи се 

използват за финансиране на дейности 

в областта на климата в уязвими 

развиващи се държави, включително 

за намаляване на емисиите на 

парникови газове и за адаптиране към 

въздействието от изменението на 
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климата. Останалата част се 

използва за една или повече от следните 

дейности:“ 

Обосновка 

 В съответствие с позицията на ЕП за пакета от мерки в областта на климата от 

2008 г. всички приходи (или тяхната парична равностойност) от СТЕ на ЕС следва да 

бъдат целево заделени за действия в областта на климата и 50% следва да бъдат 

посветени на колективното участие на ЕС в международното финансиране на 

действия в областта на климата. Колективното поемане на ангажименти от страна 

на ЕС и неговите държави членки ще увеличи влиянието на ЕС в преговорите по 

РКООНИК и ефективността на финансирането от страна на ЕС на действия в 

областта на климата. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10 – параграф 3 – буква к 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) финансиране на дейности в 

областта на климата в уязвими 

трети държави, включително 

дейности за адаптиране към 

въздействията на изменението на 

климата; 

к) финансиране на адаптирането 

към въздействията на изменението на 

климата и на други действия в 

областта на климата в уязвими 

трети държави, което е в допълнение 

към финансирането на дейности чрез 

инструментите за сътрудничество 

за развитие; това финансиране в 

областта на климата се счита за 

изпълнение на ангажиментите на 

Съюза за финансиране в областта на 

климата, но не се счита за 

финансиране за развитие, а се 

предоставя допълнително към него; 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

 Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10a – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а)  втората алинея от параграф 1 

се заменя със следното: 

а)  параграф 1 се заменя със 

следното: 

„На Комисията се предоставят 

правомощия за приемане на делегиран 

акт в съответствие с член 23. В този 

акт трябва също да бъде предвидено и 

допълнително предоставяне на квоти 

от резерва за нови участници в случай 

на значителни увеличения на обема на 

продукцията, като се прилагат 

същите прагове и корекции на 

предоставяните количества квоти, 

които се прилагат по отношение на 

частичните прекратявания на 

производства.“ 

„300 милиона квоти се използват за 

финансиране на действия в областта 

на климата в най-слабо развитите 

държави, по-специално за адаптиране 

към последиците от изменението на 

климата чрез Зеления фонд за 

климата на ООН.“ 

Обосновка 

Най-слабо развитите държави са особено уязвими по отношение на последиците от 

изменението на климата и са източник на много ниско ниво на емисии на парникови 

газове. Поради това следва да се даде особен приоритет на нуждите на най-слабо 

развитите държави чрез използването на квоти на СТЕ на ЕС за финансиране на 

действия в областта на климата, в частност на адаптацията към последиците от 

изменението на климата. Колективното поемане на ангажименти от страна на ЕС 

ще увеличи влиянието на ЕС в преговорите по РКОНИК, като същевременно 

участието чрез Зеления фонд за климата ще насърчи други да предоставят на Фонда 

част от собствените си схеми за определяне на цени на въглеродните емисии. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10 a – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Държавите членки следва да приемат 

финансови мерки в полза на отраслите 

или подотраслите, които са изложени на 

реален риск от изместване на 

въглеродни емисии поради значителни 

непреки разходи, действително 

възникващи поради прехвърляне на 

разходи за емисии на парникови газове 

„Държавите членки могат да приемат 

финансови мерки в полза на отраслите 

или подотраслите, които са изложени на 

реален риск от изместване на 

въглеродни емисии поради значителни 

непреки разходи, действително 

възникващи поради прехвърляне на 

разходи за емисии на парникови газове 
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в цените на електроенергията, като 

вземат предвид всички евентуални 

въздействия върху 

вътрешноевропейския пазар. Подобни 

финансови мерки за частично 

компенсиране на тези разходи трябва да 

са в съответствие с правилата за 

държавна помощ.“ 

в цените на електроенергията, като 

вземат предвид всички евентуални 

въздействия върху 

вътрешноевропейския пазар. Подобни 

финансови мерки за частично 

компенсиране на тези разходи трябва да 

са в съответствие с правилата за 

държавна помощ.“ 

Обосновка 

Предложената формулировка със „следва“ е двусмислена от правна гледна точка.  

Хармонизирана система може да е желателна, но принуждаването на държавите 

членки да използват държавна помощ е правно неиздържано, ето защо се 

възстановява думата „могат“. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За периода 2021—30 г. се създава 

фонд за подкрепа на инвестициите за 

модернизация на енергийни системи и 

за подобряване на енергийната 

ефективност в държави членки с БВП на 

човек от населението под 60 % от 

средната стойност за ЕС за 2013 г., 

който ще се финансира както е 

определено в член 10. 

1. За периода 2021 – 2030 г. се 

създава фонд за подкрепа на 

инвестициите за модернизация на 

енергийни системи и за подобряване на 

енергийната ефективност 

(включително по отношение на 

термална енергия, районно 

отопление, високоефективно 

комбинирано производство на енергия, 

енергия от възобновяеми източници и 

геотермална топлинна енергия) в 

държави членки с БВП на човек от 

населението под 60% от средната 

стойност за ЕС за 2013 г., който ще се 

финансира, както е определено в член 

10. 

Обосновка 

 Посочените инвестиции в малък мащаб имат решаваща роля за модернизирането на 

енергийната система и за прехода към икономика с ниски емисии, поради което следва 

да се подчертаят изрично. 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 10 г – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Фондът ще служи също за 

финансиране на малки инвестиционни 

проекти за модернизация на енергийни 

системи и за енергийна ефективност. За 

тази цел инвестиционният борд трябва 

да разработи специфични за такива 

проекти указания и критерии за подбор 

на инвестициите. 

2. Фондът ще служи също за 

финансиране на малки инвестиционни 

проекти за модернизация на енергийни 

системи и за енергийна ефективност 

(включително по отношение на 

термална енергия, районно 

отопление, високоефективно 

комбинирано производство на енергия, 

енергия от възобновяеми източници и 

геотермална топлинна енергия). За 

тази цел инвестиционният борд трябва 

да разработи специфични за такива 

проекти указания и критерии за подбор 

на инвестициите. 

Обосновка 

На държавите членки бенефициенти се предоставя правото да избират 

самостоятелно малки проекти, особено когато тяхното изпълнение се предвижда в 

рамките на съществуващите национални планове/програми за приспособяване на 

Модернизационния фонд към националните условия. В такъв случай би било 

достатъчно да се предостави само опростена информация на консултативния съвет. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 11 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a)  Добавя се следният член: 

 „Член 11в 

 Участие на корабоплаването в 

действия по финансиране в уязвими 

развиващи се държави 

 Считано от 2019 г., при липсата на 



 

AD\1099354BG.doc 23/30 PE578.845v02-00 

 BG 

сравнима система, действаща в 

рамките на ММО, се създава фонд, в 

който участват корабните 

оператори, по отношение на емисии 

на CO2, изпуснати в пристанища на 

Съюза и по време на плавания до и от 

междинни пристанища на Съюза, 

поне на равнището на пазарната цена 

на квотите през предходната година. 

Приходите на фонда се използват за 

финансиране на мерки за адаптиране 

и смекчаване на последиците в 

уязвими развиващи се държави. 

 Вноските, посочени в първата алинея, 

се оповестяват публично. От 

операторите на кораби, които 

попадат в приложното поле на 

Регламент (ЕС) № 2015/757, се изисква 

да предават своите квоти по 

отношение на всеки недостиг във 

вноските. Ако смекчаването на 

последиците, финансирано от 

вноските, не доведе до намаляване на 

емисиите, равностойно на равнището 

на емисиите от участниците, 

разликата се премахва от резерва за 

стабилност на пазара.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&qid=1458208850750&from=BG) 

Обосновка 

В съответствие с позицията на ЕП по СТЕ през 2008 г. и споразумението относно 

пакета за климата през 2009 г. всички сектори на икономиката следва да допринасят 

за намаляване на емисиите, включително международното морско корабоплаване и 

въздухоплаването. При липса на действия в рамките на ММО следва да бъде създаден 

фонд, в който да участват корабните оператори, по отношение на емисии, изпуснати 

в пристанища на ЕС и по време на плавания до и от пристанища на ЕС. Ако 

действията в областта на климата не доведат до намаляване на емисиите, 

равностойно на равнището на емисиите от участващите във фонда оператори, 

разликата следва да се премахне от резерва за стабилност на пазара.  

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова) 
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Директива 2003/87/ЕО 

Член 27 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (22a) В член 27 параграф 1 се заменя 

със следното: 

1.  След консултация с оператора 

държавите членки могат да изключат от 

схемата на Общността инсталации, 

които през всяка една от трите години, 

предхождащи уведомяването по буква 

а), са докладвали пред компетентния 

орган емисии, по-малки от 25 000 тона 

еквивалент на въглероден диоксид, и 

които, в случай че осъществяват 

горивни дейности, имат номинална 

топлинна мощност под 35 MW, с 

изключение на емисиите от биомаса, 

и за които се прилагат мерки, с които 

ще се постигне равностойно намаление 

на емисиите, ако съответната държава 

членка изпълни следните условия: 

„1.  След консултация с оператора 

държавите членки могат да изключат от 

схемата на Общността инсталации, 

които през всяка една от трите години, 

предхождащи уведомяването по буква 

а), са докладвали пред компетентния 

орган емисии, по-малки от 25 000 тона 

еквивалент на въглероден диоксид, и 

които, в случай че осъществяват 

горивни дейности, имат номинална 

топлинна мощност под 35 MW и за 

които се прилагат мерки, с които ще се 

постигне равностойно намаление на 

емисиите, ако съответната държава 

членка изпълни следните условия: 

а)  преди изтичането на срока за 

изпращане на списъка на инсталациите 

съгласно член 11, параграф 1 и най-

късно когато този списък бъде изпратен 

на Комисията, уведоми Комисията за 

всяка една подобна инсталация, като 

уточни въведените равностойните 

мерки, приложими за тази инсталация, с 

които ще се постигне равностоен 

принос за намаляването на емисиите; 

а)  преди изтичането на срока за 

изпращане на списъка на инсталациите 

съгласно член 11, параграф 1 и най-

късно когато този списък бъде изпратен 

на Комисията, уведоми Комисията за 

всяка една подобна инсталация, като 

уточни въведените равностойните 

мерки, приложими за тази инсталация, с 

които ще се постигне равностоен 

принос за намаляването на емисиите; 

б) потвърди наличието на мерки за 

мониторинг с цел преценка дали 

съответната инсталация отделя за която 

и да било календарна година количество 

от 25 000 тона или повече еквивалент на 

въглероден диоксид, с изключение на 

емисиите от биомаса. В съответствие 

с член 14 държавите членки могат да 

допуснат прилагането на опростени 

мерки за мониторинг, докладване и 

проверка за инсталации, чиито средни 

годишни проверени емисии в периода 

2008—2010 г. са под 5 000 тона 

годишно; 

б) потвърди наличието на мерки за 

мониторинг с цел преценка дали 

съответната инсталация отделя за която 

и да било календарна година количество 

от 25 000 тона или повече еквивалент на 

въглероден диоксид. В съответствие с 

член 14 държавите членки могат да 

допуснат прилагането на опростени 

мерки за мониторинг, докладване и 

проверка за инсталации, чиито средни 

годишни проверени емисии в периода 

2008 – 2010 г. са под 5 000 тона 

годишно; 
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в) потвърди, че ако дадена 

инсталация отделя за една календарна 

година количество от 25 000 тона или 

повече еквивалент на въглероден 

диоксид, с изключение на емисиите от 

биомаса, или ако прилагането на 

мерките, приложими за тази инсталация, 

с които ще се постигне равностоен 

принос за намаляването на емисиите, е 

прекратено, съответната инсталация ще 

бъде отново включена в схемата на 

Общността; 

в) потвърди, че ако дадена 

инсталация отделя за една календарна 

година количество от 25 000 тона или 

повече еквивалент на въглероден 

диоксид или ако прилагането на 

мерките, приложими за тази инсталация, 

с които ще се постигне равностоен 

принос за намаляването на емисиите, е 

прекратено, съответната инсталация ще 

бъде отново включена в схемата на 

Общността; 

г)  публикува информацията, 

посочена в букви а), б) и в), за 

обществено обсъждане. 

г)  публикува информацията, 

посочена в букви а), б) и в), за 

обществено обсъждане. 

Болниците могат също да бъдат 

изключени, ако предприемат 

равностойни мерки. 

Болниците могат също да бъдат 

изключени, ако предприемат 

равностойни мерки.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&from=EN) 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 б (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член -28 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22б)  Добавя се следният член: 

 „Член -28a 

 Корекции вследствие на глобалния 

преглед съгласно РКООНИК и 

Парижкото споразумение 

 В срок от шест месеца от 

улесняващия диалог, който предстои 

да бъде организиран през 2018 г. в 

рамките на РКООНИК, за да се 

направи преглед на колективните 

усилия на страните по отношение на 

напредъка към постигане на 

глобалната дългосрочна цел, и в срок 

от шест месеца от глобалния преглед 

през 2023 г. и последващите глобални 
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прегледи след това Комисията 

представя доклад за оценка на 

необходимостта от актуализиране и 

засилване на действията на Съюза в 

областта на климата. Докладът се 

придружава от законодателно 

предложение, когато това е 

целесъобразно. 

 В своя доклад Комисията прави по-

специално оценка на подходящото 

увеличение на посочения в член 9 

линеен фактор и на необходимостта 

от допълнителни политики и мерки 

за засилване на ангажиментите на 

Съюза и на държавите членки за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове. “ 

Обосновка 

В Парижкото споразумение държавите се споразумяха да задържат повишаването 

на температурата на стойности под 2°C, както и да положат усилия то да бъде 

ограничено до 1,5°C. За да има по-голяма съвместимост с Парижкото споразумение, 

се предлага, като първа стъпка, корекция на линейния фактор на 2,8%, което 

съответства на намаление от 95% в цялата икономика под нивата от 1990 г. за 

2050 г., т.е. горната граница на целта на ЕС за 2050 г., и като втора стъпка – 

предвиждане на клауза за преглед на линейния коефициент за коригиране след 

извършването на прегледите по РКООНИК и Парижкото споразумение. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 в (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Приложение I – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (22в)  Точка 1 от приложение I се 

заменя със следното: 

Инсталациите или частите от 

инсталации, които се използват за 

изследване, разработване и изпитване на 

нови продукти и процеси, и 

инсталации, които използват 

изключително биомаса, не влизат в 

приложното поле на настоящата 

Инсталациите или частите от 

инсталации, използвани за 

изследователска работа, разработки и 

изпитвания на нови продукти и процеси, 

не влизат в приложното поле на 

настоящата директива. 
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директива. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&from=EN) 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 г (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Приложение I – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (22г)  Точка 3 от приложение I се 

заменя със следното: 

Когато се изчислява общата номинална 

топлинна мощност на инсталация, за да 

се вземе решение дали да бъде 

включена в схемата на Общността, се 

сумират номиналните топлинни 

мощности на всички технически 

съоръжения, които са част от нея и в 

които горивата се изгарят в 

инсталацията. Тези съоръжения биха 

могли да включват всички видове парни 

котли, факелни тръби, турбини, 

нагреватели, топилни, инсинератори, 

пещи за калциниране, пещи за изпичане, 

пещи, сушилни, двигатели, горивни 

клетки, съоръжения за циклично 

химическо изгаряне, запалителни 

устройства и термични или каталитични 

съоръжения за доизгаряне. Съоръжения 

с обща номинална топлинна мощност 

под 3 MW и съоръжения, които 

използват изключително биомаса, не 

се вземат предвид за целите на 

настоящото изчисление. „Съоръжения, 

които използват изключително 

биомаса“ включват съоръжения, 

които използват изкопаеми горива 

само при пускане или спиране на 

съоръжението. 

„Когато се изчислява общата номинална 

топлинна мощност на инсталация, за да 

се вземе решение дали да бъде 

включена в схемата на Общността, се 

сумират номиналните топлинни 

мощности на всички технически 

съоръжения, които са част от нея и в 

които горивата се изгарят в 

инсталацията. Тези съоръжения биха 

могли да включват всички видове парни 

котли, факелни тръби, турбини, 

нагреватели, топилни, инсинератори, 

пещи за калциниране, пещи за изпичане, 

пещи, сушилни, двигатели, горивни 

клетки, съоръжения за циклично 

химическо изгаряне, запалителни 

устройства и термични или каталитични 

съоръжения за доизгаряне. Съоръжения 

с обща номинална топлинна мощност 

под 3 MW не се вземат предвид за 

целите на настоящото изчисление. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&from=EN) 
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Изменение  28 

Предложение за директива 

 Приложение ІII 

Директива 2003/87/ЕО 

Приложение IV – част А 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В приложение IV, част А към 

Директива 2003/87/ЕО, параграфът под 

четвъртото подзаглавие 

„Мониторинг на емисии на други 

парникови газове“ се заменя със 

следното: 

Част А от приложение IV към 

Директива 2003/87/ЕИО се изменя, 

както следва: 

 (1)  Третият параграф под 

второто подзаглавие, озаглавено 

„Изчисления“, се заменя със следното:  

 „Използват се възприети емисионни 

фактори. За всички горива са 

приемливи емисионни фактори, 

специфични за дейността. Фактори 

по подразбиране са приемливи за 

всички горива, с изключение на тези, 

които не са предмет на търговия 

(отпадъчни горива, като 

автомобилни гуми и газове от 

промишлени процеси). Допълнително 

ще бъдат разработени специфични 

стойности по подразбиране за 

въглища в зависимост от жилката и 

специфични за ЕС или страната-

производител стойности по 

подразбиране за природен газ. За 

продукти на рафинерии са приемливи 

стойности по подразбиране на 

Междуправителствения комитет по 

изменение на климата. Емисионният 

фактор за отпадъци и остатъци от 

биомаса е нула.“ 

 (2)  Параграфът под четвъртото 

подзаглавие „Мониторинг на емисии 

на други парникови газове“ се заменя 

със следното: 

„Използват се стандартизирани или „Използват се стандартизирани или 
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възприети методи, разработени от 

Комисията в сътрудничество с всички 

съответни заинтересовани страни и 

приети съгласно член 14, параграф 1.“. 

възприети методи, разработени от 

Комисията в сътрудничество с всички 

съответни заинтересовани страни и 

приети съгласно член 14, параграф 1.“. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&from=EN) 
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