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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Емисиите на CO2 от авиационни дейности в световен мащаб нарастват значително. 

Въпреки използването на съвременни, пестящи гориво и следователно намаляващи 

емисиите двигатели в световния въздушен флот, нивото на емисиите на CO2 на пътник 

и километър е по-високо в сравнение с другите видови транспорт. По тази причина е 

целесъобразно да се приемат нови или да се актуализират съществуващите разпоредби 

за постепенното намаляване на емисиите на CO2 и за въздушния транспорт. След като 

още преди 10 години беше взето решение за намаление на емисиите на CO2 за нови 

пътни превозни средства, на 1 януари 2012 г. Европейският съюз интегрира въздушния 

транспорт в съществуващата европейска схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Така 

след 2012 г. полетите в рамките на ЕИП и всички полети между летище в държава от 

ЕИО и летище в трета страна бяха включени в схемата за търговия с емисии. 

Това едностранно въведено изискване за полетите в ЕС (или ЕИП) предизвика мащабни 

протести и опасност от значително нарушаване на конкуренцията в ущърб на 

европейските въздушни превозвачи в рамките на международния въздушен транспорт. 

Въпреки това постигнатият напредък и натискът, упражняван от ЕС, направиха 

възможно и спомогнаха за това Международната организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО) да разработи глобална, основана на пазара мярка (ГОПМ), 

макар и с дълги преходни периоди, за международния въздушен транспорт. 

В очакване на постигането на съгласие в ИКАО и в подкрепа за въвеждането на 

подобен глобален механизъм в рамките на ИКАО ЕС временно ограничи (считано от 

30.4.2014 г.) обхвата на СТЕ на ЕС до полетите в рамките на ЕИП до края на 2016 г. 

(вж. Регламент № 421/2014). 

Без промяна в нормативната уредба обаче от 2017 г. Директива 2003/87 отново ще 

започне да се прилага автоматично в своя пълен обхват (полети в рамките на ЕИО + 

всички полети между летище в държава от ЕИП и летище в трета държава). Срокът на 

предвидената в Регламент № 421/2014 дерогация изтече на 31.12.2016 г. Следователно е 

крайно наложително да се приеме последваща разпоредба. 

На 6 октомври 2016 г. на 39-ото общо събрание на ИКАО членовете на ИКАО си 

поставиха за цел да стабилизират нетните емисии от международното въздухоплаване 

по света на равнищата за 2020 г. и ГОПМ да се въведе от 2021 г. 

ИКАО взе решение за прилагането на модел за компенсиране, наречен CORSIA (схема 

за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното 

въздухоплаване). По този начин преките емисии на CO2 , които възникват от ръста в 

сектора на въздушния транспорт, считано от 2020 г. ще бъдат компенсирани от 

икономии на CO2 другаде. Това ще доведе до подкрепа за проекти за защита на 

климата, които ще се проверяват и сертифицират от независими институции по 

отношение на устойчивото намаляване на емисии на парникови газове. Въздушни 

превозвачи, които не спазват целите за стабилизиране на емисиите, ще трябва да 

купуват, директно или чрез публични платформи, сертификати за компенсиране. По 

този начин проектите за защита на климата ще имат нов източник на финансиране и 

емисиите на CO2 на въздушните превозвачи ще бъдат компенсирани. 
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С цел да се стимулират допълнително международните усилия в рамките на ИКАО, 

Комисията предлага прилагането на европейската схема за търговия с емисии (СТЕ на 

ЕС) да бъде ограничено до полети в рамките на ЕИП и след 2016 г. Със своето 

предложение Комисията иска да запази импулса в работата на ИКАО. 

Освен това Комисията иска да има повече яснота относно вида и съдържанието на 

инструмента за защита на климата, както и за намеренията на международните 

партньори по отношение на неговото прилагане, за да направи повторна оценка на 

европейската схема за търговия с емисии и, ако е необходимо, да я преработи за 

времето след 2020 г. За тази цел трябва да бъде постигната необходимата съгласуваност 

на ГОПМ с Парижкото споразумение и с целите на ЕС до 2030 г. 

Комисията счита, че предложението следва да влезе в сила възможно най-скоро, за да 

се обезпечи правна сигурност и яснота за операторите на въздухоплавателни средства, 

които в противен случай ще трябва да връщат квоти до края на април 2018 г. Без 

запазването на настоящото ограничение на приложното поле до полети в рамките на 

ЕИП операторите ще трябва да представят сертификати не само за емисиите от полети 

в рамките на ЕИП, но и за емисиите от полети до и от трети държави, съгласно 

Директива 2003/87/ЕО. 

Докладчикът подкрепя целите и мерките на Европейската комисия, изложени в 

предложението за регламент 2017/0017 (COD), а именно: 

 ограниченото приложно поле да остане в сила, т.е. от 2017 г. СТЕ на ЕС да 

обхваща единствено полети в рамките на ЕИП; 

  да се удължи срокът на дерогацията за нетърговски оператори на 

въздухоплавателни средства с годишни общи емисии от по-малко от 1 000 тона 

CO2 (0,2% от емисиите на парникови газове) до 2030 г.; 

 Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета за промени в 

международен план, които са от значение за прилагането на ГОПМ, както и за 

предприетите от трети държави мерки за прилагане на мярката; 

 с оглед на подготовката за изпълнението на механизма на Комисията да се 

предоставя правомощието да приема делегирани актове за осигуряване на 

подходящ мониторинг, докладване и проверка на емисиите, приложими за 

операторите на въздухоплавателни средства за целите на изпълнението на 

глобалната, основана на пазара мярка, подготвяна от ИКАО. 

Докладчикът предлага също така промени както в обяснителния меморандум на 

предложението на Комисията, така и в някои детайли на предложението, с цел да се 

улесни и ускори неговото прилагане и предложението да бъде по-осъществимо за 

въздушните превозвачи. Без да засягат принципното съгласие на докладчика, това 

следва да направи възможно приемането на корекции, предложения за изменения и 

предложения по отношение на прилагането в съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

По-специално следва да бъде проучена съвместимостта на мярката на ИКАО със СТЕ 

на ЕС, както и възможността за паралелно съществуване на двете системи от 2021 г. 
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Освен това следва да бъдат разгледани последствията от мярката върху сектора на 

въздушния транспорт и емисиите на CO2. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) На 21-вата конференция на 

страните по Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата 

(РКООНИК), състояла се в Париж от 30 

ноември до 12 декември 2015 г., беше 

прието международно споразумение за 

засилване на глобалните действия в 

отговор на изменението на климата. В 

Парижкото споразумение, наред с 

другото, се определя дългосрочна 

задача в съответствие с целта 

повишаването на температурата в 

световен мащаб да се ограничи 

значително под 2 °C над равнищата от 

прединдустриалния период, както и да 

се полагат усилия то да се задържи на 

1,5 °С над тези равнища. Парижкото 

споразумение беше одобрено от името 

на Съюза с Решение (ЕС) 2016/1841 на 

Съвета. Парижкото споразумение влезе 

в сила на 4 ноември 2016 г. За да се 

постигне заложената в него цел, 

страните ще подготвят, обявят и 

поддържат последователни национално 

определени приноси. 

(1) На 21-вата конференция на 

страните по Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата 

(РКООНИК), състояла се в Париж от 30 

ноември до 12 декември 2015 г., беше 

прието международно споразумение за 

засилване на глобалните действия в 

отговор на изменението на климата. В 

Парижкото споразумение, наред с 

другото, се определя дългосрочна 

задача в съответствие с целта 

повишаването на температурата в 

световен мащаб да се ограничи 

значително под 2 °C над равнищата от 

прединдустриалния период, както и да 

се полагат усилия то да се задържи на 

1,5 °С над тези равнища. Парижкото 

споразумение беше одобрено от името 

на Съюза с Решение (ЕС) 2016/1841 на 

Съвета. Парижкото споразумение влезе 

в сила на 4 ноември 2016 г. За да се 

постигне заложената в него цел, 

страните ще подготвят, обявят и 

поддържат последователни национално 

определени приноси. Въпреки че 

международният въздухоплавателен 

сектор беше изключен от Парижкото 

споразумение, той също следва да 

допринесе за целта за намаляване на 

емисиите, като например 

посредством глобалната, основана на 
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пазара мярка („ГОПМ“), която ще 

бъде въведена от Международната 

организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Целите на Съюза в областта на 

околната среда, посочени в член 191 от 

Договора, включват опазване, защита и 

подобряване на качеството на околната 

среда; защита на здравето на хората; 

както и насърчаване, на международно 

равнище, на мерки за справяне с 

регионални или световни проблеми на 

околната среда, и по-специално борбата 

с изменението на климата. 

(2) Целите на Съюза в областта на 

околната среда, посочени в член 191 от 

Договора, включват опазване, защита и 

подобряване на качеството на околната 

среда; защита на здравето на хората; 

както и насърчаване, на международно 

равнище, на мерки за справяне с 

регионални или световни проблеми на 

околната среда, и преди всичко борбата 

с изменението на климата. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Опазването на околната среда 

е едно от най-важните 

предизвикателства, пред които е 

изправен Съюзът. 

 

Изменение  4 

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 

(4) Съюзът и неговите държави 

членки още от 1997 г. полагат усилия за 

постигане на международно 

споразумение за намаляване на 
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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 

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. 

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. 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. 

 Решение на Съда на Европейския съюз 

от 21 декември 2011 г. – The Air 

Transport Association of America, 

American Airlines, Inc., Continental 

Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) За постигането на целите, 

определени в Парижкото 

споразумение, и за намаляване на 

парниковите газове с 40% до 2030 г., е 

необходимо пълното прилагане на 

мерките за Единно европейско небе. 

Това би дало възможност да се 

избегне фрагментирането на 

въздушното пространство и да се 

оптимизира потокът на 

движението, което ще доведе до 

намаляване на емисиите. 

Изменение  6 

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 

(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. ИКАО възнамерява да 

приеме до 2018 г. стандарти и 

препоръчителни практики за 

прилагането на 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, 
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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 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. 

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, 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. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Като се има предвид, че някои 

основни характеристики на 

глобалната, основана на пазара мярка 

все още предстои да бъдат разработени 

и че нейното прилагане зависи от 

вътрешното законодателство на 

отделните държави и региони, се счита 

за целесъобразно да се извърши 

преразглеждане — щом се добие 

яснота относно естеството и 

съдържанието на тези правни 

инструменти — преди началото на 

глобалната, основана на пазара мярка 

на ИКАО, и да бъде представен доклад 

на Европейския парламент и на Съвета. 

В този доклад следва да се разгледат 

всички стандарти или други 

инструменти, приети от ИКАО, 

предприетите от трети държави 

действия за изпълнението на 

(6) Като се има предвид, че някои 

основни рамкови условия на 

глобалната, основана на пазара мярка 

все още предстои да бъдат разработени 

и че нейното прилагане зависи от 

вътрешното законодателство на 

отделните държави и региони, е 

наложително мярката на ИКАО да 

бъде преразгледана щом се добие 

яснота относно естеството и 

съдържанието на тези правни 

инструменти и следва да бъде 

представен доклад на Европейския 

парламент и на Съвета. В този доклад 

следва да се разгледат всички стандарти 

или други инструменти, приети от 

ИКАО, предприетите от трети държави 

действия за изпълнението на 

глобалната, основана на пазара мярка, 

която от 2021 г. ще се прилага по 
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глобалната, основана на пазара мярка, 

която от 2021 г. ще се прилага по 

отношение на емисиите, както и другите 

съответни промени в международен 

план (например правилата в рамките на 

РКООНИК и Парижкото споразумение 

относно пазарите и отчитането на 

въглеродни емисии). В доклада следва 

да се обсъди по какъв начин тези 

инструменти да бъдат въведени в 

законодателството на Съюза в 

рамките на преразглеждане на СТЕ на 

ЕС. При целесъобразност в него следва 

да се разгледат и правилата, 

приложими за полетите в рамките 

на ЕИП. При целесъобразност докладът 

следва да се придружава от 

предложение до Европейския парламент 

и до Съвета, съгласувано с целта за 

осигуряване на приноса на 

въздухоплаването за изпълнението на 

поетия от Съюза ангажимент за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в цялата икономика до 2030 г. 

отношение на емисиите, както и другите 

съответни промени в международен 

план (например правилата в рамките на 

РКООНИК и Парижкото споразумение 

относно пазарите и отчитането на 

въглеродни емисии). В доклада следва 

да се обсъди по какъв начин тези 

инструменти да бъдат съвместими със 

СТЕ на ЕС. При целесъобразност 

докладът следва да се придружава от 

предложение до Европейския парламент 

и до Съвета, съгласувано с целта за 

осигуряване на приноса на 

въздухоплаването за изпълнението на 

поетия от Съюза ангажимент за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в цялата икономика и по 

възможно най-изгодния от 

икономическа гледна точка начин до 

2030 г. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 6a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Успехът на схемата за 

компенсиране и намаляване на 

емисиите на въглероден диоксид в 

международното въздухоплаване 

(CORSIA) ще зависи до голяма степен 

от това доколко широк е 

географският обхват на нейното 

прилагане и от избягването на 

припокриването на регионалните 

схеми. Въз основа на тези 

обстоятелства могат да бъдат 

създадени действително еднакви 

условия на конкуренция в сектора на 

въздухоплаването. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) Средствата от приходите от 

бъдещата продажба на квоти чрез 

търг следва да се разпределят за 

програми, целящи намаляване на 

емисиите в сектора на 

въздухоплаването и по-специално за 

програми за научноизследователска и 

развойна дейност, и следва да бъдат 

насочвани посредством бъдещата 

Девета рамкова програма за научни 

изследвания. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да може да приема 

незаконодателни актове от общ 

характер, с които се допълват или 

изменят определени несъществени 

елементи от законодателен акт, на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора, 

чрез които да се приемат приложими 

към операторите на въздухоплавателни 

средства мерки за мониторинг, 

докладване и проверка на емисиите, за 

целите на глобалната, основана на 

пазара мярка, която се разработва от 

ИКАО. От особена важност е по време 

на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези консултации 

да бъдат проведени в съответствие с 

принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

(7) За да може да приема 

незаконодателни актове от общ 

характер, с които се допълват или 

изменят определени несъществени 

елементи от законодателен акт, на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора, 

чрез които да се приемат приложими 

към операторите на въздухоплавателни 

средства мерки за мониторинг, 

докладване и проверка на емисиите, за 

целите на глобалната, основана на 

пазара мярка, която се разработва от 

ИКАО. От особена важност е по време 

на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, по-специално на 

експертно равнище, и тези консултации 

да бъдат проведени в съответствие с 

принципите, заложени в 

Междуинституционалното 
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споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове, за 

да стане процесът на вземане на 

решения по-прозрачен и по-

ефективен. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

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

Директива 2003/87/ЕО 

Член 3г – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) 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 

„Приходите от продажбата на квотите 

чрез търг 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, най-вече за финансиране на 

научни изследвания и разработване на 

начини за ограничаване на вредните 

последици и за адаптиране, 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 
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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 

ефективност и възобновяема енергия и 

за мерки за предотвратяване на 

обезлесяването. 

следва 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. Особено внимание се 

обръща на бъдещата Девета рамкова 

програма за научни изследвания при 

разпределянето на приходите от 

търгове.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=BG) 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28а - параграф 1 - буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) всички емисии от полети до и от 

летища, намиращи се в държави извън 

Европейското икономическо 

пространство (ЕИП), през всяка 

календарна година от 1 януари 2013 г., в 

зависимост от преразглеждането, 

посочено в член 28б; 

а) всички емисии от полети до и от 

летища, намиращи се в държави извън 

Европейското икономическо 

пространство (ЕИП), през всяка 

календарна година от 1 януари 2013 г. 

до 31 декември 2020 г., в зависимост от 

преразглеждането, посочено в член 28б; 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28а – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii. буква в) се заличава; ii. буква в) се заменя със следното: 

 “в) всички емисии от полети 

между летища, намиращи се в ЕИП, 

осъществени вследствие на 

пренасочване на полет, посочен в 

букви а) или б), към летище, 

намиращо се в ЕИП, през всяка 
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календарна година, считано от 1 

януари 2017 г., в зависимост от 

преразглеждането, посочено в член 

28б..“; 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28б – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно съответните стандарти или 

други правни инструменти на ИКАО, 

относно вътрешните мерки, предприети 

от трети държави за изпълнението на 

глобалната, основана на пазара мярка, 

която от 2021 г. ще се прилага по 

отношение на емисиите, както и 

относно другите съответни промени в 

международен план. 

1. Комисията докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно съответните стандарти и 

препоръчаните практики (SARPs) на 

ИКАО, одобрените препоръки на 

Съвета на ИКАО, имащи отношение 

към глобалната, основана на пазара 

мярка, или други правни инструменти 

на ИКАО, относно вътрешните мерки, 

предприети от трети държави за 

изпълнението на глобалната, основана 

на пазара мярка, която от 2021 г. ще се 

прилага по отношение на емисиите, 

както и относно другите съответни 

промени в международен план. Тези 

доклади се предават до 1 януари 

2018 г., до 1 януари 2019 г. и редовно 

след това в съответствие с 

процедурите на ИКАО за създаване на 

стандарти. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В доклада следва да се обсъди по 

какъв начин тези инструменти на ИКАО 

да бъдат въведени в 

2. В доклада се обсъжда по какъв 

начин тези инструменти на ИКАО да 

бъдат съгласувани със СТЕ на ЕС и 
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законодателството на Съюза в 

рамките на преразглеждане на 

настоящата директива. При 

целесъобразност в доклада се 

разглеждат и правилата, приложими 

за полетите в рамките на 

Европейското икономическо 

пространство (ЕИП). 

каква форма да приеме паралелното 

съществуване на двете системи след 

2021 г. Също така, по 

целесъобразност, се извършва оценка 

на последствията от ГОПМ върху 

сектора на въздушния транспорт и 

емисиите на CO2.  

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28б – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При целесъобразност докладът 

може да се придружава от предложения 

до Европейския парламент и до Съвета 

за изменение, заличаване, удължаване 

или замяна на дерогациите, 

предвидени в член 28а, в съответствие с 

поетия от Съюза ангажимент за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в цялата икономика до 2030 г. 

3. Докладът се придружава от 

законодателни предложения до 

Европейския парламент и до Съвета за 

необходимите изменения на 
действащото законодателство, в 

съответствие с поетия от Съюза 

ангажимент за намаляване на емисиите 

на парникови газове в цялата икономика 

до 2030 г. 
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