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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с 30 % до 2020 г. е 
напълно достижима при условие че други развити региони по света и икономически по-
напредналите развиващи се страни поемат ангажимент за съизмерими пропорционални 
намаления на емисиите. Ангажиментът за намаляване на емисиите от парникови газове 
с поне 20 % до 2020 г. без международно споразумение също е изпълним.

ЕС разработи схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) като крайъгълен камък на своята 
стратегия за намаляване на емисиите от парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин. Един основан на пазара механизъм е незаменим 
инструмент и създаването от Европа на най-големия пазар на въглерод в света, както и 
въвеждането на цена на въглерода показва огромния му потенциал. Въпреки това 
опитът показва, че Директивата за търговията с емисии може да бъде подобрена и 
поради това настоящото предложение за изменение и разширение на Схемата за 
търговия с емисии е добре дошло.

Качеството на предложението на Комисията не може да не бъде изтъкнато; 
преминаването към пределни стойности на квотите за ЕС като цяло ще подобри 
съгласуваността и предсказуемостта на СТЕ на ЕС и ще отговори на сериозната 
загриженост относно влиянието на съществуващата система върху 
конкурентоспособността.  Отдаването на търг е рационален и прозрачен начин за 
разпределение на отговорности. Предложението на Комисията да се изяснят 
критериите за използване на кредити от СИ/МЧР също трябва да бъде приветствано. 

Относно възможните резерви за подобряване на настоящото предложение:

Счита се, че СТЕ на ЕС следва да бъде изградена по такъв начин, че да може да бъде 
свързана с глобална система за търговия с емисии, в случай на постигане на 
международно споразумение. Въпреки това, не по-малко важно е схемата да може да 
функционира и при липса на международно споразумение.

В отсъствието на международни обвързващи споразумения, които предвиждат 
измерими отраслови компромиси, рискът от „изместване на въглеродни емисии” (т.е. 
преместване на дейности при които се отделят парникови газове от ЕС към трети 
страни) и по този начин от увеличаване на емисиите в световен мащаб и от 
застрашаване на икономическите дейности, базирани в ЕС, е реален проблем изискващ 
адекватно решение. 

Класифицирането на индустриите според податливостта им на въглеродно изместване е 
сложна и деликатна процедура; оценката следва да бъде направена при пълна 
прозрачност и за възможно най-кратък период от време, за да се увеличи 
предсказуемостта за индустрията;  прякото и косвеното въздействие на очакваното 
увеличение на цените на суровините също трябва да бъде взето предвид. Безплатните 
квоти следва да се основават на ясни критерии за сравнение и оценка винаги, когато 
безпристрастността на търга не е гарантирана от международни споразумения. 
Класификацията трябва да бъде придружена от консултации с Европейския парламент 
и Съвета, както и със съответните отрасли и подотрасли.
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Принципът, по който държавите-членки отдават на търг квоти на предложилите най-
висока цена, включително от финансовия сектор, е все още неясен и трябва да бъде 
подробно разяснен. Въпреки явния интерес, който операторите на финансовите пазари 
проявяват към тази нова възможност, крайната цел – намаляване на емисиите от 
парникови газове - не трябва да бъде забравяна, и по-конкретно достъпността на квоти 
на приемливи цени за първичните оператори, „производителите” на въглероден 
диоксид.  Функционирането на практика на отдаването на търг е особено важен 
компонент на преразгледаното предложение за СТЕ и следователно е предмет на 
процедурата за съвместно вземане на решения.

По същия начин, на приходите, очаквани от държавите-членки от отдаването на търг на 
квоти за въглеродни емисии, не следва да се гледа като на нов източник на доходи за 
покриване на бюджетния дефицит, а като на нова стратегическа възможност в подкрепа 
на устойчивото развитие, усилията за смекчаване на последствията от изменението на 
климата, иновационните технологии и научноизследователската дейност, а също така и 
като на помощ за развиващите се страни и особено за най-слабо развитите страни в 
процеса на приспособяване. Тези приоритети изискват надлежна прозрачност по 
отношение на ЕП и гражданите и много специален контрол по въпросите на 
конкуренцията и държавните помощи.

Освен това, опитът от първите две фази показва склонност основната тежест на 
разходите на няколко промишлености, и по-специално на енергийната, да се прехвърля 
на крайните потребители. Пълното отдаване на търг в енергийния отрасъл ще изисква 
адекватен контрол, както и реални вътрешни усилия за намаляване на емисиите от 
производителите на енергия. Очакваният риск от увеличение на цените на енергията за 
крайните потребители предизвиква сериозна загриженост относно влиянието на тези 
цени върху инфлационния натиск вътре в Европа, социалния и икономическия им 
ефект върху домакинствата с нисък и среден доход и косвеното им въздействие върху 
общите разходи на потребителите на енергия в икономическите отрасли.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси 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 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
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на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50  % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва 
допринесат за това намаляване на 
емисиите, включително 
международното въздухоплаване и 
морският транспорт, както и 
циментовите промишлености.
Емисиите от международното 
корабоплаване следва да бъдат 
включени до 2015 г. или в схемата за 
търговия с емисии на Общността., 
или в някакво друго решение, което е 
част от усилията на държавите-
членки за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Растящите дървета и дървения 
материал и неговите производни са 
основен източник за улавяне и 
съхранение на въглерод. Освен това 
дървесината, като заместител на 
изкопаеми горива, помагат да се 
противодейства на парниковия 
ефект. Поради това горите са 
истински естествен резерв на 
въглерод. Този въглерод обаче се 
освобождава в атмосферата, когато 
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горите се изсичат или изгарят.  Ето 
защо е важно да бъдат въведени 
механизми за опазване на горите с цел  
намаляване на изменението на 
климата.

Обосновка

Според изчисленията промените в предназначението на земята (например 
обезлесяването в тропическите зони) съставляват 20 % от емисиите от парникови 
газове в световен мащаб. Емисиите от парникови газове, причинени от 
обезлесяването в световен мащаб, възлизат на 6 милиарда тона еквивалент на CO2.

Само за Франция съхранението възлиза на 15,6 милиона тона въглерод, като се улавят 
10 % от емисиите от парникови газове. Заместването възлиза на 14 милиона тона 
въглерод. Без гори и дървесина, Франция би отделяла допълнително 108 милиона тона 
въглерод, т.е. с 20 % повече.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) като се има предвид огромния 
потенциал на горския сектор за 
забавянето на глобалното затопляне, 
следва да се създадат стимули за 
подобряване и развитие на този 
сектор, като в същото време се 
зачитат и другите му 
предназначения. 

Обосновка

В Доклада за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата за 
2007 г. се посочва, че в дългосрочен план именно устойчивото развитие на горите, с 
цел поддържане или увеличаване на съхранението на въглерод в горите чрез 
производство на дървен материал, целулозен пулп от дървесина и дървесна енергия, ще 
допринесе най-много за смекчаване на последиците от изменението на климата. Това 
е и целта на резолюцията на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г., 
призоваваща Комисията да включи някои горски дейности в СТЕ.
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Изменение 4

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 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 органи 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 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 90 %
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност на отраслите, 
попадащи в обхвата на действие на 
настоящата директива, 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 очакваните от 
публичните органи чисти приходи 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 
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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 помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора. 

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 помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора. 

Изменение 5

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.  
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) 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
прехвърляне 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.  
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. 
Независимо от това при 
производството на електричество 
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следва да се продължи със сериозните 
усилия за намаляване на вътрешните 
емисии. Всяко прехвърляне на разходи 
ще трябва да се оценява и анализира, 
по-специално по отношение на 
приноса му към инфлационния натиск 
в Европейския съюз, социалното и 
икономическото му въздействие върху 
домакинствата с ниски и средни 
доходи, както и косвеното му 
въздействие върху общите разходи на 
потребителите на енергия в 
отраслите на икономиката. 
Органите по защита на 
конкуренцията следва да бъдат 
особено бдителни по отношение на 
злоупотреба с пазарна сила чрез 
свръхвисоки и/или несъразмерни 
увеличения на цената на енергията.

Изменение 6

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. 

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността 100 % от 
квотите следва да бъдат 
разпределяни безплатно при липса на 
действащо и подлежащо на проверка 
международно споразумение и/или 
международно отраслово 
споразумение. При наличието на 
такова споразумение 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 
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година с еднакви стойности, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

Обосновка

Също както в съображение 13.  Като се има предвид, че заявената цел на СТЕ е да се 
намалят емисиите от въглерод на възможно най-ниска цена за икономиката 
(съображение 1), безплатното разпределение е най-ефективния метод на 
разпределение за промишлеността с изключение на енергийния отрасъл. 
Единственото предимство на отдаването на търг е, че то разширява системата, 
като включва в нея технологии, които не водят до отделянето на въглерод и които не 
са включени в СТЕ, като ядрените, водноелектрическите и вятърните централи. 
Следователно отдаването на търг може да има своите предимства за енергийната 
промишленост, но е по-малко ефективно при другите промишлени отрасли.

Изменение 7

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 
едно от тези правила следва да не 
насърчава повишаване на емисиите и 
трябва 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 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила и отраслови
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 и критерии за сравнение 
и оценка следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяемите енергийни
източници, комбинираното 
производство и улавянето и 
съхранението на парникови газове. 
Всяко едно от тези правила следва да не 
насърчава повишаване на емисиите и 
трябва да гарантира отдаването на търг 
на все по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
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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 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.

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 оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар, новите 
пазарни участници, които произвеждат 
електроенергия, следва да не се ползват 
от безплатно разпределение на квоти, с 
изключение на електроенергията, 
произведена за собствено потребление 
от отпадъчни газове от промишлени 
производствени процеси. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Обосновка

До сключването на реално и подлежащо на измерване и проверка международно 
споразумение, Комисията трябва да предвижда безплатно разпределение на квоти за 
промишлености, изложени на риск от въглеродно изместване и това разпределение 
следва да се извършва въз основа не само на хармонизирани правила за цялата 
общност но и на отраслови критерии за сравнение и оценка, предварително 
договорени със съответните отрасли.

Комбинираното производство е ефективен производствен процес, който не следва да 
бъде изключен от този списък. 

Отработените газове от промишлени производствени процеси трябва да бъдат 
използвани непосредствено след тяхното генериране. Необходима е максимална 
гъвкавост за гарантиране на ефективното използване на тези газове. Използването 
на отпадъчни газове от производствени процеси за производство на електроенергия 
допринася за опазването на ресурсите и за намаляването на емисиите на CO2. 
Електроенергията, произведена при такива обстоятелства, следва да бъде изключена 
от отдаването на търг.
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Изменение 8

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, 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 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели до 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 изпускане 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение и/или международни 
отраслови споразумения, което ще 
позволи целта за ограничаване на 
повишението на световната температура 
до 2 °C да бъде постигната: тя се 
насърчава 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, 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 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели до 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 
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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, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изпускане 
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. 

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
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, които могат да предизвикат 
изместване на въглерод, 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 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
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, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 януари 2010 г. 
Критериите за такива отрасли и 
подотрасли и тяхното установяване 
следва да бъдат определени след 
консултации със социалните 
партньори и засегнатите 
заинтересовани страни в 
предложение, представено на 
Европейския парламенти и Съвета. В 
това предложение следва да бъдат 
взети предвид евентуален неуспех в 
постигането на международно 
споразумение за задължително 
намаляване на въглеродните емисии и 
възможни алтернативи на 
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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 Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

международното споразумение. Тя 
следва да изготви анализа си въз основа 
на структурата на разходите за 
инсталации във и извън ЕС и 
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. Комисията следва да следи 
потенциалната 
конкурентоспособност и последиците 
върху заетостта за производителите 
в ЕС, които са обект на 
задължителни намаления на 
въглеродните емисии по време на 
производствения си процес.  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 Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Обосновка

Критериите за определяне и класифициране на секторите, засегнати от 
изместването на въглеродни емисии трябва да бъдат създадени много по-скоро от 
предложеното от Комисията, за да се предостави на засегнатите промишлени 
отрасли възможност за предвиждане; преките и непреките въздействия за 
производителите, намиращи се в ЕС трябва да се вземат предвид.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед гарантиране на равни (21) С оглед гарантиране на равни 
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конкурентни условия в рамките на 
Общността следва да се хармонизира 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите извън Общността, които би 
трябвало да се използват от оператори
в рамките на Общността. Протоколът от 
Киото към Рамковата конвенция 
поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите за развитите 
страни през периода 2008—1012 г. и 
предвижда създаването на 
сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии 
(ERU) от механизма Чисто развитие 
(МЧР) и механизма Съвместно 
изпълнение (СИ) съответно, които 
развитите страни могат да използват за 
постигане на част от своите цели. 
Въпреки че рамката на Протокола от 
Киото не позволява създаването на 
единици намаление на емисии считано 
от 2013 г. нататък, без да бъдат 
определени нови количествени цели за 
намаляване на емисиите за страните 
домакини, генерирането на кредити 
CDM продължава да бъде възможно. 
След сключването на международно 
споразумение относно изменението на 
климата следва да се предвиди 
допълнително използване на 
сертифицираните намаления на 
емисиите (CER) и единиците намаление 
на емисии (ERU) от държави, които са 
страни по това споразумение. При липса 
на подобно споразумение 
предвиждането на допълнително 
използване на CER и ERU би влошило 
ефикасността на тези постъпки и би 
затруднило постигането на целите на 
Общността за увеличено използване на 
възобновяеми енергийни източници. 
Използването на CER и ERU следва да е 
в съответствие с целта, която си постави 
Комисията за производство на 20 % от 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници в срок до 2020 г., и за 
насърчаване на енергийната 
ефективност, иновация и 

конкурентни условия в рамките на 
Общността следва да се хармонизира 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите извън Общността, които 
следва да се използват от стопански 
субекти в рамките на Общността. 
Протоколът от Киото към Рамковата 
конвенция поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите за развитите 
страни през периода 2008—1012 г. и 
предвижда създаването на 
сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии 
(ERU) от механизма за чисто развитие 
(МЧР) и механизма за съвместно
изпълнение (СИ) съответно, които 
развитите страни могат да използват за 
постигане на част от своите цели. 
Въпреки че рамката на Протокола от 
Киото не позволява създаването на 
единици намаление на емисии след 2013 
г., без да бъдат определени нови 
количествени цели за намаляване на 
емисиите за страните домакини, 
генерирането на кредити CDM 
продължава да бъде възможно. След 
сключването на международно 
споразумение относно изменението на 
климата следва да се предвиди 
допълнително използване на 
сертифицираните намаления на 
емисиите (CER) и единиците намаление 
на емисии (ERU) от държави, които са 
страни по това споразумение. При липса 
на подобно споразумение 
предвиждането на допълнително 
използване на CER и ERU би влошило 
ефикасността на тези постъпки и би 
затруднило постигането на целите на 
Общността за увеличено използване на 
възобновяеми енергийни източници. 
Използването на CER и ERU следва да е 
в съответствие с целта, която си е
поставила Комисията за производство 
на 20 % от енергията от възобновяеми 
енергийни източници в срок до 2020 г., 
и за насърчаване на енергийната 
ефективност, новаторството и 
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технологичното развитие. Когато това 
се вписва в постигането на тези цели, 
следва да се разгледа възможността за 
сключването на споразумения с трети 
държави за създаване на стимули за 
намаляване на емисиите в тези държави, 
което ще доведе до действително 
допълнително намаляване на емисиите 
на парникови газове, насърчавайки 
иновацията на установените в 
Общността дружества и технологичното 
развитие в третите държави. Подобни 
споразумения могат да бъдат 
ратифицирани от повече от една 
държава. Със сключването от страна на 
Общността на удовлетворително 
международно споразумение достъпът 
до кредити, породени от проекти в трети 
държави, следва да бъде подобрен и да 
се повиши нивото на емисиите, които 
следва да бъдат съкратени с помощта на 
схемата на Общността.

технологичното развитие. Когато това 
се вписва в постигането на тези цели, 
следва да се разгледа възможността за 
сключването на споразумения с трети 
държави за създаване на стимули за
намаляване на емисиите в тези държави, 
което ще доведе до действително 
допълнително намаляване на емисиите 
на парникови газове, като се насърчава 
новаторството на установените в 
Общността дружества и технологичното 
развитие в третите държави. Подобни 
споразумения могат да бъдат 
ратифицирани от повече от една 
държава. След сключването от страна на 
Общността на удовлетворително 
международно споразумение достъпът 
до кредити, произтичащи от проекти в 
трети държави, следва да бъде подобрен 
и да се повиши нивото на емисиите, 
които следва да бъдат съкратени с 
помощта на схемата на Общността. Не 
следва обаче да бъдат предоставяни 
кредити във връзка с проекти по МЧР 
и проекти за съвместно изпълнение в 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии.

Изменение 11

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 

(33) Авиацията е енергоемък отрасъл, 
както е определено в Директива на 
Съвета №2003/96/ЕО от 27 октомври 
2003 г. относно преструктурирането 
на рамката на Общността за 
данъчно облагане на енергийните 
продукти и електрическата енергия1. 
В отсъствието на надеждни 
алтернативни горива авиацията е 
изцяло зависима от керосина за 
снабдяването си с енергия и 
разходите за съкращаването са много 
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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.

високи. Също и възможността на 
операторите на въздухоплавателни 
средства да прехвърлят разходите от 
своите квоти върху техните клиенти 
са ограничени. 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 . Докато 
няма глобално споразумение относно 
глобални мерки за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
авиацията, съществува сериозен риск 
от отклоняване на въздушното 
движение и изместване на въглеродни 
емисии, по-специално ако продължава 
да се прилага високо равнище на 
отдаване на търг в отрасъла в 
рамките на СТЕ на ЕС. Равнището на 
отдаване на търг на квоти, свързани с 
авиацията следва да отразява риска 
от изместване на въглеродни емисии 
и въздействието на СТЕ на ЕС върху 
конкурентоспособността на 
авиацията в Европейския съюз.
_______________
1 OВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

Обосновка

Поради специфичния характер на авиационния отрасъл, включването му в СТЕ на ЕС е 
също така обект на текущото преразглеждане на Директива 2003 (87), предложено 
от Комисията ЕО (2006) 818. Степента на отдаване на търг за авиационния отрасъл 
в рамките на общия преглед ще бъде решена след подробно изучаване на ефекта на 
изместването на въглеродни емисии и въздействието върху конкурентоспособността 
на авиационния отрасъл, което в момента е обект на проучване на Европейската 
комисия.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – подточка б 
Директива 2003/87/EО
Член 3 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове след представянето пред
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1;

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или чието разрешително за 
емисии на парникови газове е 
подновено, поради промяна в 
естеството или функционирането, 
или поради разширяване на 
инсталацията или физическа 
модификация, вследствие на която 
има значително увеличение на 
степента на експлоатация на 
действащата инсталация, след 
представянето пред Комисията на 
списъка, посочен в член 11, параграф 1;

Обосновка

Що се отнася до принципа за недискриминация, за да се гарантират еднакви условия 
за всички играчи, производителите следва да имат право да получат съизмерими 
количества безплатни квоти, основаващи се на цел за постигане на ефективност (т.е. 
критерий за сравнение и оценка), когато откриват нови инсталации или когато 
увеличават капацитета на вече съществуващи инсталации. Предложението на 
Комисията ограничава безплатното разпределение до първия случай.  

Това изменение насърчава закриването на стари и неефективни инсталации и 
прехвърлянето на производството в централизирани съвременни обекти, като се 
използват икономии от мащаба за справяне с необходимостта от големи инвестиции.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2003/87/EО
Член 3 – буква у

Текст, предложен от Комисията Изменение

(у) „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 

(у) „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
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топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, включително 
и пречистване на отпадъчните газове;

топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, включително 
и пречистване на отпадъчните газове; 
определението за "горивна 
инсталация" не се отнася до 
операциите по рециклиране,
определени в приложение ІІб към 
Директива 91/156/ЕИО;

Обосновка

Една от целите на пакета на ЕС за климата е да се насърчи рециклирането. Ето защо 
е безсмислено рециклирането да се включва в схема, която ще го санкционира.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2003/87/EО
Член 3 – буква ф a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „временно сертифицирано 
намаляване на емисиите”, или „tCER” 
означава единица, получена в 
резултат от проект за залесяване или 
повторно залесяване, изтичаща в края 
на периода на поетия ангажимент, 
следващ периода, в който е издадена, в 
съответствие с член 12 от протокола 
от Киото към Рамковата конвенция 
на ООН за изменението на климата;

Обосновка

За справяне с риска от непостоянство при горите процедура по МЧР предвижда 
въвеждане на временни кредити. Тези договорености бяха постигнати през 2003 г. на 
Конференцията в Милано (Решение 19/CP/9).

Изменение 15
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2003/87/EО
Член 3 - буква ф б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) „отрасли, изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии” означава отрасли 
определени в съответствие с член 
10а, параграф 9;

Обосновка

Разяснение на понятието отрасли, изложени на риск чрез позоваване на критерии и 
новото приложение Іа.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/EО
Член 9a – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на инсталациите, които 
са включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, държавите-
членки следят за това операторите на 
подобни инсталации могат да 
предоставят на съответния компетентен 
орган независимо проверени данни за 
емисиите с оглед на вземането им под 
внимание при изчисляването на 
количеството квоти, което следва да 
бъде отпуснато.

2. По отношение на инсталациите, които 
са включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, държавите-
членки следят за това операторите на 
подобни инсталации да предоставят на 
съответния компетентен орган събрани 
по изряден начин и независимо 
проверени данни за емисиите с оглед на 
вземането им под внимание при 
изчисляването на количеството квоти, 
което следва да бъде отпуснато.

Обосновка

Предоставянето трябва да е задължително, ако тези данни ще се включат при 
определянето на количеството раздадени квоти.

Изменение 17



AD\741397BG.doc 21/52 PE406.161v04-00

BG

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

3. Поне 50 % 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:

Обосновка

Отдаването на търг на квоти трябва да води до прехвърлянето на средства от 
замърсяващите индустрии към дейности, свързани с разработването на възобновяеми 
източници на енергия, съхранението на въглерод и предотвратяване на изпускането 
на въглерод.

Продължаването на експлоатацията на тропическите гори трябва да се основава на 
процедура по сертифициране, която да отговаря на шестте критерия от Хелзинки за 
устойчиво развитие, и по-специално на шестия критерий, относно обществените и 
икономическите ползи.

В Европейския съюз горското стопанство и производството на дървесина компенсира 
между 10 % и 20 % от емисиите от парникови газове.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 на 
отраслите в обхвата на действие на 
настоящата директива за намаляване 
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инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;

на емисиите и съответно адаптиране, 
включително участие в инициативи в 
рамките на Европейски стратегически 
план на енергийните технологии и 
Европейските технологични 
платформи;

Обосновка

Тъй като една от основните предпоставки на схемата на Общността е, че 
инсталациите, включени в нея, ще допринасят значително за постигането на целите 
на ЕС за намаляване на емисиите, приходите, генерирани от тези инсталации следва 
да бъдат насочени към тях. Европейските технологични платформи за успешен 
инструмент, който трябва да бъде засилен.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове;

Обосновка

Тъй като една от основните предпоставки на схемата на Общността е, че 
инсталациите, включени в нея, ще допринасят значително за постигането на целите 
на ЕС за намаляване на емисиите, приходите, генерирани от тези инсталации следва 
да бъдат насочени към тях. Европейските технологични платформи за успешен 
инструмент, който трябва да бъде засилен.

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предотвратяване на обезлесяването, и г) предотвратяване на обезлесяването, 
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по-специално в най-слабо развитите 
страни;

особено в най-слабо развитите страни, 
по-специално чрез разработването на 
процедури за сертифициране и 
допълнителни мерки в държавите-
членки или региони в тях, с цел 
увеличаването на приноса на горите и 
дървопроизводителната 
промишленост в борбата с 
глобалното затопляне и изменението 
на климата, като се гарантира, че 
горите ще продължават да 
изпълняват и другите си функции;

Обосновка

Отдаването на търг на квоти трябва да води до прехвърлянето на средства от 
замърсяващите индустрии към дейности, свързани с разработването на възобновяеми 
източници на енергия, съхранението на въглерод и предотвратяване на изпускането 
на въглерод.

Продължаването на експлоатацията на тропическите гори трябва да се основава на 
процедура по сертифициране, която да отговаря на шестте критерия от Хелзинки за 
устойчиво развитие, и по-специално на шестия критерий, относно обществените и 
икономическите ползи.

В Европейския съюз горското стопанство и производството на дървесина компенсира 
между 10 % и 20 % от емисиите от парникови газове.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност в сферата на енергийната 
ефективност и чистите технологии 
в отраслите, попадащи в 
приложното поле на настоящата 
директива.
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Обосновка

Приходите от отдаването на търг по принцип следва да се използват за създаване на 
нисковъглеродните отрасли на бъдещето, като средствата се реинвестират в тези 
сектори.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поне 50 % от приходите, генерирани 
от отдаването на търг на квоти 
съгласно параграф 2, се използват за 
финансиране на намаляването на 
емисиите на парникови газове, 
избягване на обезлесяването и 
деградацията на почвата и за 
приспособяване към изменението на 
климата.

Обосновка

Приходите от отдаването на търг на квоти следва да се използват за справяне с 
проблемите, свързани с изменението на климата - както за смекчаване на неговите 
последствия, така и за приспособяване към тях - и за субсидии за финансиране на 
необходимите инвестиции, особено в семействата с ниски доходи. Поне половината 
от тези приходи следва да се използват за смекчаване на последствията от 
изменението на климата, приспособяване към тях, и предотвратяване на 
обезлесяването и деградацията на почвата в развиващите се страни.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО, 

4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО, 
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информация за оползотворяването на 
средствата за всяка една от тези цели.

информация за оползотворяването на 
средствата за всяка една от тези цели, 
като обръщат специално внимание на 
вътрешния пазар, държавните 
помощи и въпросите на 
конкуренцията.

Комисията докладва всяка година 
пред Европейския парламент за 
използването на тези приходи, като 
обръща специално внимание на 
вътрешния пазар, държавните 
помощи и конкуренцията.

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, предназначена 
да измени несъществени елементи от 
директивата, като я допълва, се 
приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

5. Най-късно до 31 декември 2009 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламенти и Съвета аналитичен 
доклад с оценка на графика, 
управлението и други аспекти на търга, 
включително, по целесъобразност, 
предложение за директива. Това 
предложение цели да гарантира 
откритото, прозрачно и 
недискриминационно протичане на 
търга. Отдаването на търг е замислено, 
така че да гарантира, че всички 
стопански субекти, 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, нито на целите във връзка 
с изменението на климата, които 
оправдават неговото провеждане.
Предложението следователно следва 
да бъде достатъчно подробно, наред с 
другото, по отношение на графика и 
честотата на търговете в 
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държавите-членки, и адекватно 
обосновано, като е насочено към 
възможните въздействия на 
търговете, по-специално по 
отношение на:
– спекулативните действия,
– презграничните последици за 

конкуренцията,
– междуотрасловите последици,
– конкурентоспособността на 

представителите на европейските 
стопански среди и промишленост, 
по-специално на малките и средни 
предприятия,

– инфлационния натиск, и
– социално-икономическите 

последици.
Практическото функциониране на 
отдаването на търг е особено важен 
компонент на преразгледаното 
предложение за СТЕ на ЕС и 
следователно е предмет на 
процедурата за съвместно вземане на 
решения.

Обосновка

Комисията предлага да се разглежда особено важен елемент от разширената СТЕ в 
рамките на комитологията. Би било по-добре ако Комисията бе излязла с 
предложение за съвместно вземане на решение, но в отсъствието на такова, трябва 
да бъдат определени критерии, към които Комисията да се придържа при вземане на 
решения относно методите на отдаване на търг.

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни 2011 г. Комисията 
приема напълно хармонизирани 

1. До 30 юни 2011 г. се приемат 
напълно хармонизирани мерки на 
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изпълнителни мерки на равнище на 
Общността за разпределението на квоти, 
посочени в параграфи 2-6 и 8..

равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, в 
светлината на, наред с другото, на 
процесните емисии, осигуряват, 
провеждането на разпределението по 
начин, който да стимулира 
използването на ефикасни техники, 
намаляващи емисиите на парникови 
газове и подобряващи енергийната 
ефективност, и съкращаването на 
емисиите, като използват отраслови 
критерии за сравнение и оценка и 
отчитат най-ефективните техники, 
заместители и алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса, комбинираното 
производство и улавянето и 
съхранението на парникови газове във 
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всеки отрасъл и не насърчават 
повишаването на емисиите. Не се 
допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на 
електроенергия, с изключение на 
електроенергията, произвеждана от 
отпадъчни газове от промишлени 
производствени процеси с цел 
използването й за собствено 
потребление на оператора на тези 
производствени процеси, по 
отношение на която електроенергия 
на въпросния оператор се разпределят 
квоти според договорените за тези 
производствени процеси отраслови 
критерии за сравнение и оценка.
Комисията гарантира, че на 
крайните потребители не се 
прехвърлят ненужни разходи.

Обосновка

Отдаването на търг крие потенциална опасност от нанасяне на вреди на 
промишлените производства без никакви екологични ползи, които зависят единствено 
от придържането към целите за съкращаване.  Ето защо то трябва да бъде 
въвеждано само ако е глобално хармонизирано от международно споразумение или 
ако поне е придружено от подходящ коригиращ механизъм на границите.   При 
приемането на критерий за сравнение и оценка според наличната най-добре 
технология, икономическият стимул за намаляване на емисиите чрез преустановяване 
на неефективното производство и прилагане на най-високите технически стандарти 
остава същия.  

Използването на отпадъчни газове от производствени процеси за производство на 
електроенергия допринася за опазването на ресурсите и за намаляването на емисиите 
на CO2. Произведената при тези специални условия електроенергия следва не да 
подлежи на отдаване на търг и да бъде включена в рамките на същата методика за 
разпределение, която се прилага спрямо съответните инсталации на производителя 
на тези газове. Това съответства на основното съдържание на точка 92 от 
съобщението на Комисията COM(2008)830.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение и/или 
на международни отраслови 
споразумения по изменение на климата,
които водят до задължително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, съпоставими с това в 
Общността, Комисията преразглежда
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.

Мандатът на Комисията за водене на 
преговори за международни 
споразумения се основава на подробни 
оценки на въздействието на 
потенциалните последици за 
дружествата в ЕС и в съответствие 
с критериите, определени в 
приложение Іа.

Обосновка

Комисията следва да се съсредоточи върху постигането на измерими отраслови 
международни споразумения, които могат да бъдат подложени на проверка. Това е 
единственият начин да бъде предотвратено изместването на въглеродни емисии и 
нелоялната конкуренция в ущърб на отраслите, установени в ЕС. 

Изменение 29

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.

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за производство на 
електроенергия от нови участници, с 
изключение на електроенергията, 
произвеждана от отпадъчни газове 
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от промишлени производствени 
процеси с цел използването й за 
собствено потребление на оператора 
на тези производствени процеси, по 
отношение на която електроенергия 
на въпросния оператор се разпределят 
квоти според договорените за тези 
производствени процеси отраслови 
критерии за сравнение и оценка.

Обосновка

Използването на отпадъчни газове от производствени процеси за производство на 
електроенергия допринася за опазването на ресурсите и за намаляването на емисиите 
на CO2. Произведената при тези специални условия електроенергия следва не да 
подлежи на от даване на търг и да бъде включена в рамките на същата методика за 
разпределение, която се прилага спрямо съответните инсталации на производителя 
на тези газове. Това съответства на основното съдържание на точка 92 от 
съобщението на Комисията COM(2008)830.

Изменение 30

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.

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за производство 
електроенергия за нови участници, с 
изключение на електроенергия, 
произведена от отпадъчни газове от 
промишлените производствени 
процеси.
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отпадъчен газ, 
при спазване на същите принципи по 
отношение на разпределението, 
които се прилагат спрямо тази 
инсталация.
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Обосновка

Това изменение е следствие от предишно изменение на член 10а, параграф 1.

Изменение 31

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 
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.

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 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като по целесъобразност 
се вземе предвид резултатът от 
международните преговори, като след 
това безплатното разпределение на 
квоти започва годишно да намалява с 
еднакви стойности до пълното 
преустановяване на тази практика през 
2020 г.

Изменение 32

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. 

8. По отношение на член 10б, през 
2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии получават безплатни квоти, от 
100 % от определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество.
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Обосновка

Ефективността на една схема за търговия за намаляване на емисиите зависи 
единствено от броя на квотите в системата. Начинът, по който квотите се 
разпределят в крайна сметка – чрез отдаване на търг или чрез използването на 
критерии за сравнение и оценка – не се отразява върху общото количество на 
квотите и следователно няма отношение към постигането на екологичната цел на 
системата. Следователно безплатното разпределение е не по-малко ефективно от 
отдаването на търг по отношение на намаляването на емисиите, при по-ниски 
разходи за икономиката.

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 1

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.

9. До 30 януари 2010 г. и след това на 
всеки четири години, Комисията ще 
определя отраслите по параграф 8.

Обосновка

Отраслите, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, и подходящите 
действия следва да бъдат определени възможно най-скоро. Повторната оценка на 
въпросните отрасли на всеки 3 години необосновано ще доведе до несигурност, която 
е пагубна за инвестициите.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Парламента 
и Съвета предложение относно 
отраслите от параграф 8. 
Провеждат се консултации с всички 
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съответни социални партньори.

Обосновка

Списъкът от индустрии, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, 
следва да бъде преразгледан през 2016 г., и ако е необходимо, резултатите следва да 
бъдат приложени през 2020. Тази процедура предвижда максимална сигурност на 
планирането и осигурява предотвратяването на изместване на въглеродни емисии.

Засегнатите заинтересовани страни следва да бъдат включени в процеса на вземане 
на решения. 

Фрагментирането на сектори следва да се избягва, тъй като може да доведе до 
административни проблеми при изпълнение. Решаваща роля при определяне на 
подходящите сектори играе регулаторната рамка, която определя функционирането 
им и от която зависи ефективността им, а не въглеродната им ефективност. 

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълва, се 
приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

заличава се

Обосновка

Списъкът от индустрии, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, 
следва да бъде преразгледан през 2016 г., и ако е необходимо, резултатите следва да 
бъдат приложени през 2020. Тази процедура предвижда максимална сигурност на 
планирането и осигурява предотвратяването на изместване на въглеродни емисии.

Засегнатите заинтересовани страни следва да бъдат включени в процеса на вземане 
на решения. 

Фрагментирането на сектори следва да се избягва, тъй като може да доведе до 
административни проблеми при изпълнение. Решаваща роля при определяне на 
подходящите сектори играе регулаторната рамка, която определя функционирането 
им и от която зависи ефективността им, а не въглеродната им ефективност. 
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Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година, въз основа на нова 
пазарна информация, всеки отрасъл, 
който не е включен в приложение І, 
може да поиска от Комисията да 
извърши повторна оценка на неговата 
податливост на изместване на 
въглеродни емисии.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3 - въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 обръща 
внимание на: 

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти чрез 
цената на продукта, без да понесе загуба 
на пазарни дялове, печалба или 
възможности за инвестиране в същия 
отрасъл или подотрасъл в страни 
извън ЕС, които не налагат 
съпоставими ограничения върху 
емисиите. Комисията обръща 
внимание, наред с другото, на 
следните критерии: 

Обосновка

С цел да се гарантира правна и икономическа сигурност, периодът следва да бъде 
удължен на 5 години и датата на първата оценка отложена за 30 юни 2009 г. Много е 
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трудно да се прогнозира въздействието на преразгледаната СТЕ на ЕС върху 
индустриите, включени в обхвата на схемата на ЕС. Ако пазарът показва изместване 
на въглеродни емисии в отрасъл, смятан за неподатлив на такова изместване, трябва 
да съществува решение на проблема без да е необходимо да се чака пет години до 
следващия преглед.  Това изменение гарантира отчитането на бъдещата структура 
на пазара, както и на относителното отделяне на въглерод при производството на 
даден продукт и транспортните разходи (ключов фактор при изместването на 
въглеродни емисии).

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи; 

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи в 
производства с висок процент на 
емисии на СО2 на единица продаден 
продукт; 

Обосновка

С цел да се гарантира правна и икономическа сигурност, периодът следва да бъде 
удължен на 5 години и датата на първата оценка отложена за 30 юни, 2009 г. Много 
е трудно да се прогнозира въздействието на преразгледаната СТЕ на ЕС върху 
индустриите, включени в обхвата на схемата на ЕС. Ако пазарът показва изместване 
на въглеродни емисии в отрасъл, смятан за неподатлив на такова изместване, трябва 
да съществува решение на проблема без да е необходимо да се чака пет години до 
следващия преглед.  Това изменение гарантира отчитането на бъдещата структура 
на пазара, както и на относителното отделяне на въглерод при производството на 
даден продукт и транспортните разходи (ключов фактор при изместването на 
въглеродни емисии).

Amendment 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3, буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии;

б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии, при инвестиционен 
разход, който не води до значително 
намаляване на 
конкурентоспособността и/или загуба 
на пазарни дялове в полза на 
инсталации, намиращи се в трети 
държави и неподлежащи на подобни 
ограничения във връзка с емисиите на 
СО2;

Обосновка

Списъкът от индустрии, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, 
следва да бъде преразгледан през 2016 г., и ако е необходимо, резултатите следва да 
бъдат приложени през 2020. Тази процедура предвижда максимална сигурност на 
планирането и осигурява предотвратяването на изместване на въглеродни емисии.

Засегнатите заинтересовани страни следва да бъдат включени в процеса на вземане 
на решения. 

Фрагментирането на сектори следва да се избягва, тъй като може да доведе до 
административни проблеми при изпълнение. Решаваща роля при определяне на 
подходящите сектори играе регулаторната рамка, която определя функционирането 
им и от която зависи ефективността им, а не въглеродната им ефективност. 

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пазарната структура, географския и 
продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;

в) настоящата и прогнозната пазарна 
структура, географския и продуктовия 
пазар, заетостта и икономическото 
значение, излагането на отраслите на 
международна конкуренция, както и 
глобалните цени и, наред с другото,  
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транспортните разходи, 
включително преките и косвени 
разходи за СО2;

Обосновка

Списъкът от индустрии, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, 
следва да бъде преразгледан през 2016 г., и ако е необходимо, резултатите следва да 
бъдат приложени през 2020. Тази процедура предвижда максимална сигурност на 
планирането и осигурява предотвратяването на изместване на въглеродни емисии.

Засегнатите заинтересовани страни следва да бъдат включени в процеса на вземане 
на решения. 

Фрагментирането на сектори следва да се избягва, тъй като може да доведе до 
административни проблеми при изпълнение. Решаваща роля при определяне на 
подходящите сектори играе регулаторната рамка, която определя функционирането 
им и от която зависи ефективността им, а не въглеродната им ефективност. 

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) последици от изменението на 
климата, действащите или предвидени 
енергийни политики извън ЕС в 
съответния отрасъл;

г) последиците от изменението на 
климата, действащите или предвидени 
енергийни политики извън ЕС в 
съответния отрасъл, както и тяхното 
въздействие върху 
конкурентоспособността на 
отраслите, засегнати от СТЕ на ЕС;

Обосновка

Списъкът от индустрии, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, 
следва да бъде преразгледан през 2016 г., и ако е необходимо, резултатите следва да 
бъдат приложени през 2020. Тази процедура предвижда максимална сигурност на 
планирането и осигурява предотвратяването на изместване на въглеродни емисии.

Засегнатите заинтересовани страни следва да бъдат включени в процеса на вземане 
на решения. 
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Фрагментирането на сектори следва да се избягва, тъй като може да доведе до 
административни проблеми при изпълнение. Решаваща роля при определяне на 
подходящите сектори играе регулаторната рамка, която определя функционирането 
им и от която зависи ефективността им, а не въглеродната им ефективност. 

Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) преките и непреки въздействия на 
прогнозираното увеличение на цените 
на енергията, както и на някои 
суровини, дължащо се на политиката 
относно изменението на климата; 

Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 3– буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) паралелните социални 
последствия от прехвърлянето на 
разходи на крайните потребители.

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се определи това дали За да се определи това дали 
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повишението на разходите вследствие 
на 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.

повишението на разходите вследствие 
на общностната схема може да бъде 
прехвърлено, е възможно да се стъпва на 
преценка на нереализираните продажби, 
в резултат от цената на въглерода или от 
отражението върху рентабилността на 
съответните отрасли.

Обосновка

С цел да се гарантира правна и икономическа сигурност, периодът следва да бъде 
удължен на 5 години и датата на първата оценка отложена за 30 юни, 2009 г. Много 
е трудно да се прогнозира въздействието на преразгледаната СТЕ на ЕС върху 
индустриите, включени в обхвата на схемата на ЕС. Ако пазарът показва изместване 
на въглеродни емисии в отрасъл, смятан за неподатлив на такова изместване, трябва 
да съществува решение на проблема без да е необходимо да се чака пет години до 
следващия преглед.  Това изменение гарантира отчитането на бъдещата структура 
на пазара, както и на относителното отделяне на въглерод при производството на 
даден продукт и транспортните разходи (ключов фактор при изместването на 
въглеродни емисии).

Изменение 45

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б – параграф 1 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от юни 2011 г. от гледна 
точка на резултатите от 
международните преговори и мащабът
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 
въглеродни емисии. Този доклад се 

До януари 2010 г., въз основа на 
резултатите от международните 
преговори и степента, до която тези 
резултати съответстват на 
критериите в приложение Іа,
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение 
относно отраслите или 
подотраслите, за които се счита, че 
са изложени на риск от изместване 
на въглеродни емисии. Тези отрасли 
или подотрасли се определят при 
условията на допитване до 
социалните партньори, съответните 
заинтересовани страни, Европейския 
парламент и Съвета, като се отчита 
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придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:

възможността от неуспех при 
постигането на международно 
споразумение за задължителни 
намаления на въглеродните емисии.

Обосновка

Необходимо е датите да бъдат изтеглени напред, за да се гарантира предсказуемост 
за отраслите, засегнати от изместване на въглеродни емисии.

Необходимо е евентуалното международно споразумение да подлежи на измерване и 
проверки и да води до намаления на емисиите, равностойни на предложението на 
Комисията.

Необходимо е Парламентът и Съветът да бъдат информирани и да одобрят 
предложението на Комисията, а определянето на отраслите и подотраслите, 
изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, да се осъществи при 
допитване до заинтересованите страни.

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. “

Задължителните 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 са 
решаващи при определянето на 
съответните мерки, както и при 
определянето на отраслите, които са 
изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродните емисии, 
съгласно член 10а, параграфи 8 и 9.
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Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 
квоти.

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 
квоти и предава останалите квоти 
или еквивалентно количество на 
компетентните органи. Комисията 
наблюдава изпълнението на 
национално равнище и гарантира 
строгото спазване на правилата за 
държавните помощи и
конкуренцията, особено с цел 
предотвратяване на злоупотреби с 
господстващо положение. За тази цел 
на всеки три месеца Комисията 
публикува крайните потребителски 
цени на енергийните продукти, 
разбити по дружества, отрасли и 
държави-членки. Компонентът на 
СТЕ на ЕС в крайната потребителска 
цена се определя и представя отделно 
в публикацията на Комисията за 
цените.

Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата и преди 
прилагането на член 28, параграфи 3 и 
4, се прилагат параграфи 2—7 от 
настоящия член.

1. До влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение или 
международно отраслово 
споразумение по изменение на климата 
и преди прилагането на член 28, 
параграфи 3 и 4, се прилагат параграфи 
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2—7 от настоящия член. Кредити по 
механизма за чисто развитие (МЧР) и 
механизма за съвместно изпълнение 
от проекти в отрасли, изложени на 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, се изключват от това 
прилагане.

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено CER от трети държави, 
ратифицирали това споразумение, се 
приемат в схемата на Общността. 

7. С постигането на международно 
споразумение или международни 
отраслови споразумения по изменение 
на климата единствено CER от трети 
държави, ратифицирали това 
споразумение, се приемат в СТЕ на ЕС. 

Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2003/87/ЕО
Член 11б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общността и нейните държави-членки 
разрешават единствено дейности по 
проекти, при които всички участници са 
установени в страна, сключила 
международното споразумение във 
връзка с тези проекти или в страна, или 
подфедерална или регионална единица, 
свързани със схемата на Общността в 
съответствие с член 25.

Общността и нейните държави-членки 
следва да разрешават единствено 
дейности по проекти, при които всички 
участници са установени в страна, 
сключила международното 
споразумение във връзка с тези проекти 
или в страна, или подфедерална или 
регионална единица, свързана със 
схемата на Общността в съответствие с 
член 25. Кредити по механизма за 
чисто развитие (МЧР) и механизма за 
съвместно изпълнение от проекти в 
отрасли, изложени на риск от 
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изместване на въглеродни емисии, се 
изключват от приложното поле на 
настоящия параграф.

Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема регламент за 
мониторинг и докладване на емисии и, 
при необходимост, на данните за 
дейността по отношение на дейностите, 
изброени в приложение I; той се 
основава на принципите за мониторинг 
и докладване, установени в приложение 
IV и посочва и въздействието върху 
глобалното затопляне от всеки един 
парников газ в изискванията за 
мониторинг и докладване за съответния 
газ.

1. Комисията приема до 31 декември 
2011 г. регламент за мониторинг и 
докладване на емисии и, при 
необходимост, на данните за дейността 
по отношение на дейностите, изброени в 
приложение I; той се основава на 
принципите за мониторинг и 
докладване, установени в приложение 
IV и посочва и въздействието върху 
глобалното затопляне на всеки един 
парников газ в изискванията за 
мониторинг и докладване за съответния 
газ.

Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регламентът може да вземе под 
внимание най-точните и актуални 
налични научни данни, и по-специално 
тези на Междуправителствения комитет 
по изменение на климата, и може също 
така да предвиди изисквания 
операторите да докладват за емисии, 
отделени при производството на стоки 
от енергоемки отрасли, които могат да 
са изложени на международна 

2. Регламентът взема под внимание най-
точните и актуални налични научни 
данни, и по-специално тези на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата, и определя
изисквания операторите да докладват за 
емисии, отделени при производството 
на стоки от енергоемки отрасли, които 
могат да са изложени на международна 
конкуренция, както и да проверят тази 
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конкуренция, както и да проверят тази 
информация по независим път.

информация по независим път. 
Регламентът определя и изисквания 
за докладване за финансовите 
институции, свързани с търговията с 
емисии.

Тези изисквания могат да включват 
докладване за нивата на емисии, 
отделени при производството на 
електроенергия и свързани с 
производството на подобни стоки, 
обхванати в схемата на Общността.

Тези изисквания включват докладване 
за нивата на емисии, отделени при 
производството на електроенергия и 
свързани с производството на подобни 
стоки, обхванати в схемата на 
Общността.

Изменение 53

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На всеки две години след 
приемането на настоящата 
директива Комисията изготвя доклад 
с оценка на това, как прилагането от 
страна на държавите-членки на 
ангажиментите по настоящата 
директива са засегнали 
конкуренцията на национално, 
общностно и международно равнище.

Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/87/ЕО
Член 15 – буква б) – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема регламент за 
проверка на докладите за емисиите и за 
акредитация на проверителите, като 
уточнява условията за акредитиране, 
взаимно признаване и отнемане на 

Комисията приема регламент до 30 юни 
2010 г. за проверка на докладите за 
емисиите и за акредитация на 
проверителите, като уточнява условията 
за акредитиране, взаимно признаване и 
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акредитацията от проверителите, както 
и, при необходимост, за контрола и 
партньорските проверки.

отнемане на акредитацията от 
проверителите, както и, при 
необходимост, за контрола и 
партньорските проверки.

Изменение 55

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията може 
да приеме изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията може 
да приеме изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността. Комисията 
изключва предоставянето на кредити 
по механизма за чисто развитие 
(МЧР) и механизма за съвместно 
изпълнение от проекти в отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии.

Изменение 56

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 50 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
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емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

неизбежните емисии въглероден 
диоксид от суровините и емисиите от 
биомаса, и които са предмет на мерки, с 
които ще се постигне еквивалентно 
намаление на емисиите, ако съответната 
държава-членка изпълни следните 
условия:

Обосновка

Малките инсталации следва да разполагат с възможност за неучастие в системата, 
като са приведени в изпълнение еквивалентни мерки с цел намаляване на 
административната тежест на малките и средни предприятия (МСП), за да се 
избегнат ненужни административни разходи и бюрокрация и да се подобри 
ефикасността на системата. Една трета от общия брой инсталации, включени в 
схемата, са малки инсталации, които, взети заедно, са отговорни за само 2% от 
общия обем докладвани емисии.

Изменение 57

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 
25 000 t  или повече еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
неизбежните емисии въглероден 
диоксид от суровините и емисиите от 
биомаса;

Обосновка

Малките инсталации следва да разполагат с възможност за неучастие в системата, 
като са приведени в изпълнение еквивалентни мерки с цел намаляване на 
административната тежест на малките и средни предприятия (МСП), за да се 
избегнат ненужни административни разходи и бюрокрация и да се подобри 
ефикасността на системата. Една трета от общия брой инсталации, включени в 
схемата, са малки инсталации, които, взети заедно, са отговорни за само 2% от 
общия обем докладвани емисии.
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Изменение 58

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на неизбежните емисии 
въглероден диоксид от суровините 
емисиите от биомаса, или пък 
еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

Обосновка

Малките инсталации следва да разполагат с възможност за неучастие в системата, 
като са приведени в изпълнение еквивалентни мерки с цел намаляване на 
административната тежест на малките и средни предприятия (МСП), за да се 
избегнат ненужни административни разходи и бюрокрация и да се подобри 
ефикасността на системата. Една трета от общия брой инсталации, включени в 
схемата, са малки инсталации, които, взети заедно, са отговорни за само 2% от 
общия обем докладвани емисии.

Изменение 59

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Корекции, приложими след 
сключването на бъдещо международно 
споразумение по изменение на климата

Корекции, приложими след 
сключването на бъдещо международно 
споразумение и/или международни 
отраслови споразумения по изменение 
на климата
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Изменение 60

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4. 

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение и/или международни 
отраслови споразумения по изменение 
в климата, за задължително намаляване 
на емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4. 

Изменение 61

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
Комисията внася законодателно 
предложение до Парламента и 
Съвета, като предлага по-нататъшно 
намаляване на количеството квоти, 
отпуснато на Общността за 2020 г., 
като взема предвид общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение.
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Обосновка

Реакциите на заключенията на преговорите за международно споразумение не следва 
да бъдат автоматични, а следва да подлежат на политическа оценка и решения.

Изменение 62

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити - с изключение на 
кредити по МЧР и СИ от отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии - от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

Изменение 63

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а

Доклад на Комисията

Комисията представя годишен доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно въвеждането и 
функционирането на преразгледаната 
СТЕ на ЕС. Първият такъв доклад се 
представя до…* 
* една година след влизането в сила на 
настоящата Директива.
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Изменение 64

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Ia
Минимални изисквания за 

международни споразумения
Международно споразумение, 
включващо енергоемки промишлени 
отрасли, изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, или международно отраслово 
споразумение относно такива 
промишлени отрасли трябва да 
отговаря най-малко на следните 
критерии, за да се предоставят равни 
условия за тези промишлени отрасли:
i) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85 % от производството,
ii) участващите държави трябва да 
имат цели изразени в еквивалент на 
СО2,
iii) сходни системи за намаляване на 
емисиите с равностойно действие, 
трябва да бъдат наложени от всички 
участващи държави или от държави 
с цели, които не са изразени в 
еквивалент на СО2, в отрасли, 
включени в СТЕ на ЕС,
iv) конкуриращите се материали 
трябва да са обект на равностойни 
ограничения, като се отчитат 
жизнените цикли,
v) трябва да бъде въведена ефективна 
международна система за наблюдение 
и проверка.
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Обосновка

В съответствие с изменението на член 10б.
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