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КРАТКА ОБОСНОВКА

The European Emission System Trading (EU ETS) started operation on 1 January 2005 and 
represents one of the most important instruments of EU climate policy due to its ability to 
achieve absolute emission reductions in an economically efficient manner. The amending 
Directive has been drawn up by the Commission at the request of the European Council with 
a view to enhancing the certainty and predictability of the Emissions trading system. The 
Directive is particularly aimed at codifying the interpretation of combustion installation in 
order to end the inconsistent application of the scope of the Directive which should be 
extended to include new sectors and gasses for the post 2013 period. Green house Gas trading 
primarily concerns National governments and Regional groupings of countries. It does not, at 
first glance directly concern sub-national regional authorities. This however is to take a very 
limited view. as of necessity the combustion installations which enter into the market are 
situated in one or other region of a Member State and the efficiency of its installations in 
terms of its efforts to adapt to changing energy sources and its reliance on or continued 
trading in the GHG market will directly effect the local environment, its economic 
development as well as its social cohesion and employment levels.

The Commission's proposal is a highly technical and precise document which forms an 
integral part of international agreements.

As Commissioner Hübner has frequently pointed out, under the new rules and the 
programming period 2007-2013 European Regional Development policy plays an important 
role in financing and assisting sustainable, competitive and secure energy Cohesion policy has 
been preparing to step up during the period 2007-2013 its already significant contribution to 
meet the challenge of ensuring more secure and sustainable sources of energy. In concrete 
financial terms" € 15.2 billion of Cohesion policy funding have been allocated for the period 
for investments in renewable energies and energy efficiency".

In view of these large investments and in order to enable the regions concerned to monitor the 
relationship between investments carried out under EU structural funds and the performance 
of combustion installations in their region benefiting from such investments, your draftsman 
proposes that regional authorities and local government authorities responsible for regional 
development funds be informed:

 Of the trading operations carried out by installations on their territory; so as to enable 
them to assess the effect of regional fund expenditure aimed at assisting companies 
operating these installations to convert the technology used to clean and or renewable 
sources.

Parliament has recently pointed out1, the fact that many of the Union's regions, and 
particularly those whose major source of income is based on tourism, are heavily dependent 
on the availability of cheap air travel to ensure the continuous success of this all important 
industry. Thus countries such as Cyprus, Greece, Malta, and the outermost regions of the 
Union, have an interest in ensuring that there is a fair balance between the necessity to ensure 

                                               
1 See Ms Sudre Report on the strategy for outermost regions 
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that effective measures are taken to mitigate the effects of climate change and sustainable 
cheap air travel.

Lastly experience of the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in energy saving or 
renewable projects and so making such investments less attractive.  The new system should 
include measures to discourage speculation which, as we currently see in other markets 
ranging from foods to oil, can have highly detrimental effects.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Допълнителното усилие от страна 
на европейската икономика изисква inter 
alia преразгледаната схема на 
Общността да оперира с най-високата 
възможна степен на икономическа 
ефективност и въз основа на напълно 
хармонизирани условия на 
разпределение в рамките на Общността. 
Следователно основният принцип на 
разпределение на квотите трябва да 
бъде отдаването на търг, тъй като 
това е най-простата и като цяло 
считана за най-рентабилна от 
икономическа гледна точка система. 
Това след да сложи край на 
неочакваните печалби и би поставило 
новите участници и икономиките, с по-
висок от средния растеж, в същите 
конкурентни условия като 
съществуващите инсталации.

(13) Допълнителното усилие от страна 
на европейската икономика изисква inter 
alia преразгледаната схема на 
Общността да оперира с най-високата 
възможна степен на икономическа 
ефективност и въз основа на напълно 
хармонизирани условия на 
разпределение в рамките на Общността. 
Безплатното разпределение на квоти 
въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство е най-рентабилната от 
икономическа гледна точка система, 
която може да създаде стимули за 
технологии с ниски емисии на 
въглерод и за постигане на целта за 
намаление на емисиите. Това след да 
сложи край на неочакваните печалби и 
би поставило новите участници и 
икономиките, с по-висок от средния 
растеж, в същите конкурентни условия 
като съществуващите инсталации.
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Обосновка

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всички държави-членки ще 
трябва да направят съществени 
инвестиции за намаляване на 
относителното отделяне на въглерод 
на своите икономики в срок до 2020 г., 
а държавите-членки, чийто доход на 
глава от населението е по малък от 
средния за Общността и чиито 
икономики все още изостават от 
тези на по богатите държави-членки, 
ще трябва да направят значителни 
усилия за подобряване на тяхната 
енергийна ефективност. В 
светлината на целите за премахване 
на нарушаването на конкуренцията 
вътре в Общността и за гарантиране 
на възможно най-високата степен на 
икономическа ефективност при 
превръщането на икономиката на ЕС 
в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, 
различното отношение към 
икономическите отрасли в 
отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е 
неуместно. Следователно е 
необходимо да бъдат разработени 
други механизми за подпомагане на 
тези държави-членки, които се 
отличават с относително ниско ниво 
на доходи на глава от населението и 
сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 

заличава се
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отдадени на търг квоти, следва да се 
разпредели между държавите-членки 
в зависимост от техния относителен 
дял емисии в схемата на Общността 
за 2005 г. С оглед гарантиране на 
атмосфера на солидарност и растеж 
в Общността 10 % от това 
количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави 
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от измененията на 
климата. При разпределението на 
това количество от 10 % следва да се 
вземат предвид нивото на доходите 
на глава от населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на 
държавите-членки. Този процент 
следва да е по-висок за държавите-
членки с ниски нива на доход и високи 
перспективи за растеж. Държавите-
членки със средно ниво на доход на 
глава от населението, който е с 20 % 
по висок от средната стойност за 
Общността, трябва да вземат 
участие в това разпределение, освен 
когато изчислените в SEC(2008)85 
директни разходи на цялостния 
пакет надвишават 0,7 % от БВП.

Обосновка

This adaptation is necessary for the adoption of the benchmark scheme.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и 
за адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20% 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване 

заличава се
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на емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, 
за развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на ЕС за 20 
процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и този на 
Общността за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г., за насърчаване на улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове, за участие във Фонда за 
глобална енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните 
последици като възможното 
покачване на цените на 
електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да 
се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на 
Общността. Целесъобразно е да се 
предвидят разпоредби по отношение 
на мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга 
средства. Такова съобщаване не 
освобождава държавите-членки от 
задължението от член 88, параграф 3 
от Договора за информиране по 
отношение на някои национални 
мерки. Директивата не засяга 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
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помощи, в съответствие с членове 87 
и 88 на Договора.

Обосновка

This adaptation is necessary for the adoption of the benchmark scheme.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на 
въглерод, които се насърчават от 
липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия. 
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

(16) Търговията с квоти за емисии е 
инструмент, който следва да 
спомогне за постигане на целите за 
намаление на CО2 при минимални 
разходи. Безплатното разпределение 
на квоти въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство създава необходимите 
стимули за подобряване на 
ефективността. Разходите, 
произтичащи от търговията с 
емисии, както за участващите 
инсталации, така и непряко за 
потребителите, могат да бъдат 
ограничени до финансовите нужди за 
намаляване на емисиите на CO2 в 
съответствие с определената цел. 
Следователно емисиите на CO2, 
допускани в съответствие с тавана 
на стойностите, не пораждат 
разходи за Общността. Това може да 
се случи единствено когато те бъдат 
подчинени на една бъдеща цел за по-
значителни намаления. Подобно 
ограничение въобще не излага на риск 
целите на политиката по отношение 
на изменението на климата. 
Постигането на целта за намаление 
на СО2 може да бъде гарантирано 
чрез правилно определяне на 
критериите за сравнение и оценка. 
Възможността за низходяща 
корекция на критериите за сравнение 
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и оценка в следващите години 
позволява да се гарантира реалното 
постигане на общата цел за 
намаление. Вследствие на това, считано 
от 2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към безплатно разпределение 
на квоти въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство за всички отрасли и за 
целия период.

Обосновка

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За останалите отрасли в обхвата 
на схемата на Общността следва да 
се предвиди преходна система, по 
която безплатното разпределение на 
квоти през 2013 г. ще представлява 80 
% от количеството, отговарящо на 
процента на общи емисии на 
Общността за периода 2005—2007 г., 
излъчени от тези инсталации като 
процент от общото годишно 
количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 
трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

заличава се

Обосновка

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 



AD\734965BG.doc 10/31 PE406.005v02-00

BG

whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, 
използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко от тези правила следва да 
не насърчава повишаване на емисиите и 
да гарантира отдаването на търг на 
все по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат 
разпределени преди началото на 
периода за търгуването им, така че 
да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва 
да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на 
пазара на електро- и топлинна 
енергия за промишлени инсталации. 
Тези правила следва да се прилагат и 
към новите пазарни участници, 
които се занимават със същата 
дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 

(18) Безплатното разпределение на 
квоти за инсталациите следва да става 
посредством хармонизирани правила 
(„критерии за сравнение и оценка“) в 
сила в цялата Общност с оглед свеждане 
до минимум на нарушаването на 
конкуренцията в рамките на Общността. 
Тези правила следва да вземат предвид 
най-ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите от 
неефикасни инсталации.
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оглед предотвратяване нарушаването 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар следва новите 
пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение 
на квоти. Квотите, запазени за 
новите пазарни участници през 2020 
г., следва да бъдат отдадени на търг.

Обосновка

The principle allocation mechanism should be benchmarks based on actual production for all 
sectors. Therefore no additional provision regarding new entrants etc. are necessary and can 
be deleted. Allocation based on benchmarks and actual production gives space for growth of 
efficient generators to the expense of inefficient and to the benefit of the overall climate policy 
goal.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии”) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии”) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
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подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялост и 
ползата от действията на Общността. За 
да се справи с опасността от изместване 
на въглеродни емисии Общността ще 
разпредели 100 процентово безплатни 
квоти на отраслите или подотраслите, 
които изпълняват съответните 
критерии. Определянето на тези 
отрасли и подотрасли, както и 
изискваните мерки ще бъдат 
подложени на повторна оценка, за да 
се гарантира, че са предприети 
необходимите действия и да се 
предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може 
да се докаже, че опасността от 
изместване на въглеродни емисии не 
може да бъде предотвратена 
другояче, и при които 
електроенергията представлява 
голям процент от производствените 
разходи и тя се произвежда по 
ефикасен начин, мерките, които се 
вземат могат да отчитат 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес, без да се 
променя общото количество квоти.

подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялост и 
ползата от действията на Общността. За 
да се справи с опасността от изместване 
на въглеродни емисии, Общността ще 
приеме схемата за безплатни квоти, 
основана на критерии за сравнение, за
отраслите или подотраслите, които 
отговарят на съответните критерии.

Обосновка

The benchmark scheme on the basis of the best technology available provides for the most 
efficient and most cost effective solution.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
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юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, в които може да настъпи 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии и инсталациите 
от трети държави при равни условия. 
Подобна система би могла да наложи 
на вносителите условия, които не 
биха били по-неблагоприятни от 
условията, приложими за 
инсталациите в ЕС, налагайки 
възстановяването на квотите 
например. Всяко предприето действие 
трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, като се 
вземе предвид особеното положение 
на по-слабо развитите страни. То би 
трябвало да е в съответствие с 
международните задължения на 

юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 януари 2009 г. Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите.
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Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Обосновка

The adoption of the benchmark scheme will lead to a minimisation of the risk of "carbon 
leakage". However, it is not plausible why the identification of sectors that could be affected 
by carbon leakage is only foreseen for 2010. This would simply delay any necessary 
investment. One year should be enough for the Commission to come to a decision.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин 
както към всеки промишлен отрасъл, 
който получава преходно безплатно 
разпределение на квоти, отколкото 
към генераторите на електроенергия. 
Това означава, че е целесъобразно 80 % 
от квотите да бъдат разпределени 
безплатно през 2013 г., като след това 
безплатното разпределение на квоти за 
авиационния отрасъл следва да започне 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г. 
Общността и нейните държави-членки 
следва да продължат да търсят начини 
за постигането на споразумение по 
общи мерки за намаляване на емисиите 
на парникови газове от авиационния 
отрасъл и да преразгледат положението 
на този отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по начин, който 
да отразява възможността му да 
намира горива заместители в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
означава, че е целесъобразно 80 % от 
квотите да бъдат разпределени 
безплатно през 2013 г., като след това 
безплатното разпределение на квоти за 
авиационния отрасъл следва да започне 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г. 
Общността и нейните държави-членки 
следва да продължат да търсят начини 
за постигането на споразумение по 
общи мерки за намаляване на емисиите 
на парникови газове от авиационния 
отрасъл и да преразгледат положението 
на този отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността. Комисията следва да 
предприеме всички необходими мерки 
за смекчаване на евентуалните 
отрицателни икономически и 
социални последствия за най-
отдалечените райони на Европейския 
съюз и за островите (включително 
малките островни държави-членки) и 
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рядко населените северни региони, за 
които са в сила разпоредбите на 
настоящата директива.]

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. И по-
специално на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за приемането 
на мерки за търга за квоти, за 
преходното разпределение на квоти в 
цялата Общност, за мониторинга, 
докладването и проверката на емисии, 
за акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани правила 
за проектите. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата и да допълнят директивата, 
като добавят или модифицират нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. И по-
специално на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за приемането 
на мерки за разпределение на квоти, в 
рамките на схемата за критерии за 
сравнение, за мониторинга, 
докладването и проверката на емисии, 
за акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани правила 
за проектите. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата и да допълнят директивата, 
като добавят или модифицират нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Обосновка

There is no transitional free of charge allocation, because the benchmark scheme is to be 
applied for energy intensive industries as well. Within the benchmark scheme an auctioning 
should only take place, if a site falls short of the benchmark.

Изменение 11
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Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/ЕО
Член 9а – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай, че количеството квоти, 
допълнително разпределени на 
операторите в конкретен отрасъл 
поради увеличено производство 
съгласно второто изречение от член 
10а, параграф 2, превишава 
количеството квоти, върнати от 
операторите в този отрасъл поради 
намалено производство съгласно 
последващите корекции, критериите 
за сравнение и оценка за съответния 
отрасъл се опростяват през 
следващата година след появата на 
дисбаланса, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3], по 
начин, по който се гарантира, че ще 
бъде постигнато цялостно намаление 
на емисиите съгласно член 9. За тази 
цел, до 30 април всяка година 
компетентните органи уведомяват 
Комисията дали количеството квоти 
на емисии е било превишено.

Обосновка

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).

Изменение 12
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Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 
Търг за квоти

1. От 2013 г. нататък държавите-
членки отдават на търг всички 
квоти, които не са отпуснати 
безплатно в съответствие с член 10а.
2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг от 
всички държави-членки, се разпределя 
както следва:
a) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
държавите-членки в зависимост от 
дела емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2005 г., на 
съответната държава-членка.
б) 10 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
определени държави-членки с оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността, 
което води до повишаване на 
количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение 
IIа.
За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността 
през 2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките 
на схемата на Общността за 2007 г.
При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 10 %.

заличава се
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3. Поне 20 % от приходите, получени 
от търга за квоти, посочени в 
параграф 2, както и всички приходи 
от търга по буква б) на същия 
параграф следва да се използват за:
a) намаляване на емисиите на 
парникови газове, включително чрез 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, 
адаптиране към въздействията от 
изменението на климата и 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, 
включително участие в инициативи в 
рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;
б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20% 
до 2020 г.
в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;
г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;
д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;
е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата;  както и
ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.
4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
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съответствие с Решение 
№ 280/2004/ЕО, информация за 
оползотворяването на средствата за 
всяка една от тези цели.
5. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията приема регламент 
относно графика, управлението и 
други аспекти на търга, за да 
гарантира откритото му, прозрачно 
и недискриминационно протичане. 
Отдаването на търг е замислено,
така че да гарантира, че всички 
оператори, и по-специално всички 
малки и средни предприятия, които 
попадат в обхвата на схемата, имат 
пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за 
неговото протичане. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от директивата чрез 
нейното допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член [23, параграф 3].

Обосновка

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 

1. От 2013 г. нататък държавите-
членки разпределят безплатни квоти 
за целия период. До 30 юни 2009 г.
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разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

Комисията приема напълно 
хармонизирани изпълнителни мерки на 
равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2 и 3 по хармонизиран начин.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3. Определянето на 
отраслите, за които директивата се 
прилага, представлява все пак 
съществен елемент и поради това 
всяко изменение към нея е предмет на 
регулиране.

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени 
практики, използването на биомаса и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за 
производство на електроенергия.

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, който да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност и да не насърчава 
повишаване на емисиите. 

След сключване от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на 
климата, което води до 
задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с това в Общността, 
Комисията ще преразгледа тези 
мерки, за да гарантира, че 
безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на това споразумение.
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Обосновка

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

2. На инсталациите се отпуска броят 
квоти, който съответства на 
аритметичното произведение от 
очаквания среден годишен обем на 
производството, съответния 
критерий за сравнение и оценка на 
инсталацията, както и броя 
календарни години в рамките на 
периода на разпределение от момента 
на въвеждането в експлоатация. В 
случай че производственият обем през 
дадена календарна година се отклони 
от очакваното средно годишно 
производство, в срок до 30 април на 
следващата година операторът 
връща, при намаляване на 
производството, броя квоти на 
съответния орган, който се получава 
от умножаването на 
производствения обем с критерия за 
сравнение и оценка, определен за 
съоръжението. В случай на 
увеличение на производството 
съответният орган отпуска, след 
получаване на заявление и в срок до 30 
април на следващата година, 
допълнителни квоти въз основа на 
същите изчисления. Критериите за 
сравнение и оценка се определят в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3]. Те отчитат 
техническия потенциал за 
намаляване на емисиите на
съответните съоръжения. Емисиите, 
свързани с производствените процеси, 
за които е технически невъзможно да 
бъдат избегнати, не биват 
намалявани при определянето на 
критерия за сравнение и оценка. 
Същото се отнася до неминуемите 
отпадъчни газове. Когато като гориво 
се използва отпадъчен газ, квотите 
следва да се разпределят на оператора 
на инсталацията, произвеждаща 
този отпадъчен газ, при спазване на 
същите принципи, свързани с 
разпределението, които се прилагат 
съгласно настоящия параграф.

Обосновка

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy. This allocation 
model is implemented in the new paragraph 2.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. a) Ако за определени продукти или 
процеси не са установени никакви 
критерии за сравнение и оценка в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3], на съответната 
инсталация се разпределят квоти за 
емисии според средното годишно 
разпределение за втория период на 
търгуване по СТЕ, коригирани с 
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линейния фактор в съответствие с 
член 9. Взема се предвид 
техническият потенциал за 
намаляване на емисиите на 
съответните съоръжения.

б) Когато продуктите или процесите 
не са обхванати от втория търговски 
период на СТЕ, се прилага принципът 
на запазване на правата на 
исторически принцип (grandfathering).

Обосновка

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. 
Всяка година след 2013 г. общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

3. На високоефективните съоръжения 
за комбинирано производство на 
топло- и електроенергия (КПТЕ), 
определени в Директива 2004/8/ЕО, се 
предоставят, за неограничен период 
от време, безплатни квоти за 
тяхното производство на топло- и 
електроенергия въз основа на 
критерий за сравнение и оценка.
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Обосновка

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за произведена 
от нови участници електроенергия.

заличава се

Обосновка

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а  параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 

заличава се
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параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

Обосновка

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли 
със съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии ще получават 
безплатни квоти, в размер до 100 % 
от определеното в съответствие с 
параграфи 2-6 количество.

заличава се

Обосновка

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Изменение 20
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Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8. 
Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, 
се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член [23, параграф 3].
При определяне на отраслите по 
първа алинея Комисията взема 
предвид до каква степен 
съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти 
в цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, 
в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени
емисии на въглерод, като взема 
предвид следното: 
a) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;
г) последиците от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
За да се определи дали повишението 
на разходите вследствие на 

заличава се
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общностната схема може да бъде 
отразено, е възможно да се стъпва на 
преценка на нереализираните 
продажби, в резултат от 
повишението на цената на въглерода 
или от отражението върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.

Обосновка

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б
Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета аналитичен доклад, в който 
се прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е 
било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 

заличава се
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въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:

- коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а; 

- включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.

Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при определянето на съответните 
мерки. “

Обосновка

Most of these difficulties will be solved by the benchmark scheme. In view of the strongly 
increasing energy prices the benchmark additionally supports the investment activity in more 
effective technologies. This represents another competitive advantage.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 септември 2011 г., списъкът с 

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 септември 2011 г., списъкът с 
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инсталациите на нейна територия, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, както и количеството квоти, 
разпределени безплатно за всяка 
инсталация на нейна територия, 
изчислено в съответствие с правилата, 
посочени в член 10а, параграф 1.

инсталациите на нейна територия, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, както и количеството квоти, 
разпределени безплатно за всяка 
инсталация на нейна територия, 
изчислено в съответствие с правилата, 
посочени в член 10а, параграф 2.

Обосновка

This adaptation is necessary for the adoption of the benchmark scheme.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че регионалните органи на 
властта получават съответната 
информация за инсталациите на тяхна 
територия, така че да могат да оценят 
въздействието на разходите по 
Европейския фонд за регионално 
развитие или Кохезионния фонд, 
извършвани с цел подпомагане на 
предприятия, експлоатиращи 
инсталации, да превърнат използваните 
технологии в чисти технологии или 
възобновяеми енергийни източници.
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