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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Исторически преглед 

През 2003 г. ЕС прие първата голяма регионална схема за търговия с квоти за емисии 

на парникови газове (СТЕ) в света, която беше стартирана през 2005 г. През 2008 г. ЕС 

прие директива за изменение, която имаше за цел да разшири нейното приложно поле, 

за да включи емисии от въздухоплаването в СТЕ на ЕС от 2012 г.  

Това разширяване беше изключително противоречиво и доведе до значителни 

проблеми в областта на търговията със стратегически партньори на ЕС като САЩ, 

Китай и Индия. Освен това то доведе до редица правни спорове. За съжаление този 

опит за разширяване на обхвата на СТЕ на ЕС с цел включване на въздухоплаването 

нанесе тежки вреди на европейския сектор на въздухоплаването, в частност на 

авиокосмическия сектор, както и на репутацията на ЕС и неговите държави членки.  

В крайна сметка през 2012 г. Европейската комисия нямаше друг избор освен да 

приеме решението за „спиране на часовника“, което беше удължено през 2014 г. 

Решението беше ключово за улесняване на процеса на намиране на глобално решение 

на международно равнище. Така през октомври 2013 г. 38-ата Асамблея на 

Международната организация за гражданско въздухоплаване1 (ИКАО) се съгласи да 

разработи глобална, основана на пазара мярка (ГОПМ), като основа за глобално 

споразумение, с цел постигане на така наречения „въглеродно неутрален растеж от 

2020 г.“ (резолюция A38 – 18).  

Схемата ГОПМ 

През май 2016 г. преди 39-ата Асамблея на ИКАО делегация на комисията по 

транспорт и туризъм (TRAN), включваща докладчика, се срещна с председателя на 

Съвета на ИКАО, д-р Олумуива Бенард Алиу, както и с генералния секретар на ИКАО, 

д-р Фанг Лиу, в Монреал с цел обсъждане на въпроса за ГОПМ. Също така беше 

проведен конструктивен диалог с висши канадски министри, отговарящи за 

въздухоплаването, и с други ключови служители в Отава.  Докладчикът също се 

срещна с високопоставени представители на Федералната въздухоплавателна 

администрация на САЩ (FAA) и на канадското правителство със същата цел.  

Освен това през октомври 2016 г. ad hoc делегация на комисията по транспорт и 

туризъм (TRAN) и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните (ENVI) присъства на 39-ата Асамблея на ИКАО, като следеше отблизо 

преговорите за ГОПМ. Между члена на комисията, отговорен по въпросите на 

транспорта, и нейния екип и председателството на Съвета на ЕС се развиха 

изключително добри отношения. Силно конструктивната атмосфера на 39-ата 

Асамблея допринесе за трудно извоювано и дългоочаквано споразумение на 

международно равнище. 

                                                 
1 ИКАО е агенция на ООН, която се състои се от 191 държави и отговаря за управлението на 

международното гражданско въздухоплаване. 
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Резултатът от усилията беше резолюцията относно ГОПМ (A39-3) от октомври 2016 г. 

на Асамблеята на ИКАО, която прилага схема на ГОПМ под формата на CORSIA1.  

Ключовите елементи на CORSIA са:  

 Ще бъдат предприети действия по отношение на всяко годишно увеличение в 

общите емисии на CO2 от международното гражданско въздухоплаване над 

равнищата от 2020 г. 

 Пилотната фаза ще се изпълнява между 2021 и 2023 г. 

 Първата фаза ще се изпълнява от 2024 до 2026 г. Това ще се прилага по 

отношение на държави, които са заявили желание за доброволно участие в 

схемата.  

 Във втората фаза от 2027 до 2035 г. ще участват всички държави, с изключение 

на държавите, които са освободени.   

 От 21 април 2017 г. 67 държави, представляващи повече от 87,5% от 

международната въздухоплавателна дейност, ще се включат доброволно в 

схемата ГОПМ от нейното начало. Следва да се отбележи, че след като дадена 

държава се е съгласила да участва в схемата, се счита, че тя трябва да се 

съобрази с всички бъдещи решения. 

 На последно място, споразумението предвижда преразглеждане на всеки три 

години, което ще направи възможни допълнителни подобрения на CORSIA.  

Експерти от Европейската комисия и държавите – членки на ЕС понастоящем работят 

заедно с експерти от Комитета на ИКАО за защита на околната среда от 

въздухоплаването (CAEP) с цел изработване на подробните технически правила на 

схемата, за да се гарантира, че тя функционира ефективно и ефикасно.   

Позиция на докладчика 

Докладчикът напълно се съгласява с предложението на Комисията и винаги е 

подкрепял въвеждането на глобална, основаваща се на пазара схема. Тя също така е 

убедена, че единствено чрез глобален и прагматичен подход ще бъдат постигнати 

конкретни резултати. В същото време, ако континентът Европа иска да расте в 

международен план, в наш интерес е да не регулираме прекомерно сектора на 

въздухоплаването, тъй като това очевидно ще навреди много на нашите въздушни 

превозвачи и на европейския авиокосмически сектор и ще ни постави в неблагоприятно 

положение от гледна точка на конкуренцията с останалата част на света.  

Едностранни и изолирани действия на ЕС ни отведоха в грешната посока. За съжаление 

налице беше абсолютна липса на вземане под внимание и разбиране по отношение на 

технологичния напредък, постигнат от европейския авиокосмически сектор, и 

оперативните подобрения, направени от държавите членки.  

Освен това докладчикът също така желае да подчертае липсата на признаване на 

законодателство, прието на равнището на ЕС, което има за цел да се справи с 

претовареността на европейското въздушно пространство и да подобри потока на 

движението. Комисията TRAN напълно подкрепи доклада Фостър от 2012 г. относно 

прилагането на законодателството в областта на единното европейско небе (ЕЕН), в 

                                                 
1 CORSIA: Схема за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното 

въздухоплаване 
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който държавите членки се призовават за пълно прилагане на законодателството за 

единно европейско небе (ЕЕН), което насърчава директни маршрути и по този начин 

намалява разхода на гориво, емисиите и в крайна сметка цените на билетите за 

потребителя.  

В допълнение използването на „Галилео“ за спътникова навигация (ГНСС1 и 

„Коперник“) също така допринесе за намаляване на емисиите, както и съвместните 

технологични инициативи „Чисто небе I“ (бюджет от 1,6 милиарда евро) и „Чисто небе 

II“ (бюджет, надхвърлящ 4 милиарда евро). Тези проекти за научноизследователска и 

развойна дейност разработват следващото поколение въздухоплавателни средства и 

двигатели и са отбелязали такъв успех, че обсъждането на „Чисто небе III“ е вече в 

напреднал етап.  

Следва да се отбележи също, че държавите членки, въздушните превозвачи и 

авиокосмическата промишленост са инвестирали милиарди в устойчиви алтернативни 

горива и са се ангажирали да продължат тази дейност в бъдеще. Крайният резултат е, 

че днес, според ИКАО, въздухоплавателните средства са приблизително 80 процента 

по-ефективни по отношение на разхода на гориво на пътник-километър, отколкото през 

60-те години на миналия век.  

Заключение 

В заключение, докладчикът силно вярва в необходимостта от изтъкване на 

технологичния напредък в сектора, но подчертава, че предложението на Комисията се 

съсредоточава върху първостепенната необходимост понастоящем да се даде 

възможност за продължаване на „спирането на часовника“. Поради това докладчикът 

е твърдо убеден, че Парламентът следва да подкрепи члена на Комисията г-жа Булц и 

нейния екип и да предостави необходимото време за разработване на приложима и 

конструктивна ГОПМ, която може да бъде подкрепена от всички държави, които вече 

са се присъединили, и държавите, които се надяваме, че ще се присъединят в бъдеще. В 

противен случай може да се стигне до липса на международно решение за обозримото 

бъдеще. Ето защо е в наш собствен интерес да подкрепим в Парламента предложението 

на Комисията за „спиране на часовника“. 

                                                 
1 През 2012 г. докладчикът беше също така докладчик на комисията TRAN по становището относно 

Регламент (ЕС) 1285/2013 за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови 

системи. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм 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 и е необходима 

постоянна политическа воля във 

вземането на решения в 

съответствие със споразумението, за 

да се гарантира постигането на 

неговите цели. Следва обаче да се 

отбележи, че в Парижкото 

споразумение на COP 21 се изключват 

секторите на международния 

въздушен и морски транспорт и се 

отправя искане в случая на 

въздухоплаването Международната 
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организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО), като най-

подходящ орган, да представи 

функционираща схема за глобална, 

основана на пазара мярка (ГОПМ). 

 

Изменение  2 

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 платформа за 

обмен между държавите членки на 

най-добри практики и извлечени 

поуки в сектора на мобилността с 

ниски емисии. 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 
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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 

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. 

(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). 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 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. 

Поради това бяха приети дерогации 

по отношение на задълженията за 

спазване на изискванията във връзка с 

емисиите от полети между летища, 

разположени в Европейското 

икономическо пространство (ЕИП), като 

всички оператори на въздухоплавателни 

средства по даден маршрут се третират 
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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. 

 

Изменение  4 

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 с това срокът на 

съществуващата дерогация от 

(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 най-късно 

до 2021 г. 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 
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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. 

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, да се улесни 

въвеждането в действие на схемата на 

ИКАО и да се избегне припокриване 

със задълженията по СТЕ на Съюза.  

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. С цел справяне с 

емисиите на CO2 от сектора на 

въздухоплаването, Съюзът трябва да 

продължи да работи с 

подпомагащите държави членки, за 

да се използват приходите, 

генерирани от продажбата на квоти 

чрез търг, за проекти като SESAR, 

„Чисто небе“ и други иновативни 

проекти. 

 

Изменение  5 

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 

(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 
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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 

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. 

представен доклад на Европейския 

парламент и на Съвета. За да осигури 

успеха на схемата, Съюзът трябва да 

продължи да подкрепя своите 

държави членки и да поддържа тясно 

сътрудничество с ИКАО в 

качеството на наблюдател, да 

насърчава прозрачността на 

информацията и напредъка на 

споразумението на ИКАО. 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 

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 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. В 

доклада следва да се вземат предвид и 

амбицията и цялостната 

екологосъобразност на глобалната, 

основана на пазара мярка, 

включително целите и изискванията 

на Парижкото споразумение. 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Следва също така да се 

отчете, че успехът на схемата за 

компенсиране на въглеродните емисии 

в международното въздухоплаване 

(CORSIA), когато се приеме от ИКАО, 

ще зависи от избягването на 

противоречащи си или дублиращи се 

схеми на национално и регионално 

равнище, за да не се създават 

нарушения на конкуренцията, нито 

неприемлива административна 

тежест. Освен това пълното 

прилагане на Единното европейско 

небе, което има за цел да премахне 

фрагментирането на европейското 

въздушно пространство и по този 

начин да намали отпечатъка върху 

околната среда на въздухоплаването, 

също ще допринесе за неговия успех. 

Освен това прилагането на CORSIA в 

рамките на Съюза следва да вземе под 

внимание преразглеждането на всеки 

три години, което ще даде 

възможност за по-нататъшни 

подобрения, които да бъдат 

направени в схемата. 

Изменение  7 

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. 
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„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 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. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С цел опростяване и за да се 

облекчат административните задачи за 

(8) С цел опростяване и за да се 

облекчат административните задачи за 
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най-малките оператори на 

въздухоплавателни средства, следва да 

продължи да се счита, че нетърговските 

оператори на въздухоплавателни 

средства, чиито емисии са под 1000 тона 

CO2 годишно, изпълняват изискванията 

на Директива 2003/87/ЕО за 

допълнителен период от десет години, 

през който следва да бъдат 

разработени мерки, така че в бъдеще 

всички оператори да допринасят за 

намаляването на емисиите. 

най-малките оператори на 

въздухоплавателни средства и за най-

отдалечените региони, следва да 

продължи да се счита, че нетърговските 

оператори на въздухоплавателни 

средства, чиито емисии са под 1000 тона 

CO2 годишно, и най-отдалечените 

региони, изпълняват изискванията на 

Директива 2003/87/ЕО. Следва също 

така отново да се заяви, че в рамките 

на дейностите по въздухоплаване, 

изброени в приложение I към 

Директива 2003/87/ЕО, букви а) до к) 

предвиждат изключения от 

категориите дейности, по отношение 

на които се прилага настоящата 

Директива. Като част от 

предложеното преразглеждане, 

посочено в член 28б, продължаващото 

изключване на тези полети следва да 

бъде потвърдено отново.  

Изменение  9 

Предложение за регламент 

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

Директива 2003/87/ЕО 

Член 3г – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията 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-

Държавите членки определят как ще 

се използват приходите от продажбата 

на квотите чрез търг, при условие че 

тези приходи се обособяват за 

финансиране на научни изследвания и 

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“, както и 

всички инициативи, които дават 

възможност за широкото 

разпространение на ГНСС за 

спътникова навигация и на 
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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 

ефективност и възобновяема енергия 

и за мерки за предотвратяване на 

обезлесяването. 

оперативно съвместими способности 

във всички държави членки, и по-

специално такива, които подобряват 

аеронавигационната 

инфраструктура, предоставянето на 

аеронавигационно обслужване и 

използването на въздушното 

пространство. Прозрачността при 

използването на приходите от 

продажба на квоти чрез търг съгласно 

Директива 2003/87/ЕО е от ключова 

важност за подкрепа на 

ангажиментите на Съюза. 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i а (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28а – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ia. добавя се буква ба): 

 бa) 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 

календарна година, считано от 1 

януари 2017 г., в зависимост от 

преразглеждането, посочено в член 

28б. 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

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

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28a – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез дерогация от членове 3г—3е и до 

влизането в сила на измененията след 

преразглеждането, посочено в член 28б, 

Чрез дерогация от членове 3г – 3е и до 

влизането в сила на измененията след 

преразглеждането, посочено в член 28б, 
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от 1 януари 2017 г. на операторите на 

въздухоплавателни средства всяка 

година се издава такъв брой квоти, 

какъвто съответства на 2016 г. От 2021 

г. нататък към броя на квотите се 

прилага линейният коефициент, 

посочен в член 9. 

от 1 януари 2017 г. на операторите на 

въздухоплавателни средства всяка 

година се издава такъв брой квоти, 

какъвто съответства на 2016 г. 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова) 

Директива 2003/87/ЕО 

Член 28a – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Член 28а, параграф 8 се 

заличава. 

8. Комисията информира редовно, 

най-малко веднъж годишно, 

Европейския парламент и Съвета 

относно напредъка на преговорите в 

Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО), 

както и относно усилията ѝ за 

насърчаване на международното 

приемане на основани на пазара 

механизми сред трети държави. След 

Асамблеята на ИКАО през 2016 г. 

Комисията ще докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

за действията за изпълнение на 

международно споразумение за 

глобална мярка, основана на пазара, 

от 2020 г. нататък, която ще намали 

емисиите на парникови газове от 

авиацията по недискриминационен 

начин, включително за 

информацията във връзка с 

използването на приходите, 

предоставена от държавите членки в 

съответствие с член 17 от 

Регламент (ЕС) № 525/2013. 

 

В своя доклад Комисията разглежда и 

ако е целесъобразно, в отговор на 

развитието на ситуацията, включва 

предложения относно подходящия 
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обхват за покриване на емисиите от 

дейност до или от летища, намиращи 

се в държави извън ЕИП, от 1 януари 

2017 г. нататък. В доклада си 

Комисията разглежда също така 

решения на други въпроси, които 

могат да възникнат при прилагането 

на параграфи 1 — 4 от настоящия 

член, като същевременно запазва 

еднаквото третиране на всички 

въздухоплавателни оператори по 

даден маршрут. 

Изменение  13 

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 редовно и 

поне веднъж годишно на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

съответните стандарти и 

препоръчаните практики (SARP) 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. 

Комисията докладва също така 

относно усилията на ИКАО за 

определяне на надеждна дългосрочна 

цел за сектора. 
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