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Изменение 44
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, която беше 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата
(РКОНИК), е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на равнище, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система. С оглед 
постигането на тази цел общото 
повишение на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не трябва да е повече от 
2 °C в сравнение с нивата преди 
началото на индустриализацията.
Последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел емисиите 
на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-
късно до 2020 г. Това предполага 
повишаване на усилията на Общността, 
незабавно поемане на ангажименти от 
страна на развитите страни и 
насърчаване участието на развиващите 
се страни в процеса на намаляване на 
емисиите.

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, която беше 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата
(РКОНИК), е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на равнище, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система. С оглед 
постигането на тази цел общото 
повишение на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не трябва да е повече от 
2 °C в сравнение с нивата преди 
началото на индустриализацията.
Последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел емисиите 
на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-
късно до 2020 г. Това предполага 
повишаване на усилията на Общността, 
незабавно поемане на ангажименти от 
страна на развитите и 
новоиндустриализираните страни и 
насърчаване участието на развиващите 
се страни в процеса на намаляване на 
емисиите.

Or. en

Обосновка
In view of the ever increasing share of newly industrialised countries’ emissions, it is 
necessary to set the aim of ensuring their participation, not only the aim to encourage them to 
do so.
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Изменение 45
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, която беше 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата
(РКОНИК), е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на равнище, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система. С оглед 
постигането на тази цел общото 
повишение на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не трябва да е повече от 
2 °C в сравнение с нивата преди 
началото на индустриализацията.
Последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел емисиите 
на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-
късно до 2020 г. Това предполага 
повишаване на усилията на Общността, 
незабавно поемане на ангажименти от 
страна на развитите страни и
насърчаване участието на 
развиващите се страни в процеса на 
намаляване на емисиите.

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, която беше 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата
(РКОНИК), е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на равнище, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система. С оглед 
постигането на тази цел общото 
повишение на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не трябва да е повече от 
2 °C в сравнение с нивата преди 
началото на индустриализацията.
Последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел емисиите 
на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-
късно до 2020 г. Това предполага 
повишаване на усилията на Общността, 
незабавно поемане на ангажименти от 
страна на развитите страни и участие
на развиващите се страни в процеса на 
намаляване на емисиите.

Or. en

Обосновка
It is necessary to set the aim of ensuring the participation developing countries, not only the 
aim to encourage them to do so.
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Изменение 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за 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 да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за 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 да 
допринесат за постигане на тези 
намаления на емисиите, включително 
международното въздухоплаване и 
международният морски транспорт.
Международният морски транспорт 
следва да бъде включен в схемата на 
ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) 
до 2015 г. или следва да бъде включен 
другояче в предложеното решение на 
Европейския парламент и Съвета 
относно усилията на държавите-
членки за намаляване на техните 
емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г.

Or. en
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Изменение 47
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Тъй като цената на правата на 
емисии се добавя към цената на 
електроенергията без отделяне на 
емисии, СТЕ на ЕС увеличава 
значително цената на цялата 
електроенергия. Освен това 
повишената стойност на CO2 се 
прехвърля на европейската 
промишленост посредством цената 
на енергията.

Or. en

Обосновка

These problems are due to the market-based wholesale pricing system of electricity.

Изменение 48
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Поради системата за образуване 
на цените на електроенергията на 
едро, настоящата директива ще 
представлява ново начало за 
инвестициите в ядрени съоръжения с 
нулеви емисии.

Or. en

Обосновка
The pricing system of electricity favours emission-free power generation. The price of all 
electricity is, in practice, increased by the price of the emission allowances and is 
independent on the production cost or use of allowances in the electricity generation.
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Изменение 49
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) За да се избегнат финансовите 
злоупотреби, СТЕ на ЕС не трябва да 
допуска обезпечаване на квотите за 
емисии на финансовите пазари.  В 
противен случай спекулациите ще 
породят огромни проблеми при 
ценообразуването на квотите и 
електроенергията.

Or. en

Обосновка

If the emission allowances are securitised, the lesson is not learned from the recent problems 
of the mortgage market in the USA where subprime loans were packed into risky bundles with 
other securities. If the emission allowances can be freely transferred into financial products 
market forces will use them for speculative purposes in order to create scarcity and financial 
profits, at the detriment of consumers of electricity, households and industry alike.

Изменение 50
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
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20 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г.

20 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г. С цел 
съкращаване на прехода от 20% към 
30% би било полезно за СТЕ на ЕС да 
премине направо към 25-процентно 
намаляване на емисиите.

Or. nl

Изменение 51
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
20 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г.

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
20 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г. и 
следователно с над 30% по-ниски от 
равнището на техните емисии през 
1990 г.,

Or. en

Обосновка

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
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hearing on 15 May 2008.

Изменение 52
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
20 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г.

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
20 % по отношение на равнището от 
1990 г. - базова година от Протокола 
от Киото, призната в международен 
план, до 2020 г. квотите, отпуснати във 
връзка с инсталациите, следва да бъдат с 
15 % по-ниски от равнището на техните 
емисии през 2005 г.

Or. de

Обосновка

4,65 Mrd. t beträgt demnach die Gesamtemissionsmenge bei Anwendung einer Reduktion von 
20% gegenüber 1990. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,67 Mrd. t Reduktionsleistungen durch 
Sektoren erbracht werden, die nicht im ETS eingebunden sind. Weiter ergibt die Berechnung 
entgegen der Behauptung der Kommission, dass für die vom ETS erfassten Sektoren eine 
Reduktion von 15% der Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu verlangen ist.
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Изменение 53
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасните последици от изменението
на климата, при условие че другите 
развити страни се ангажират с 
подобно намаляване на емисиите и 
икономически по-напредналите 
развиващи се страни допринесат 
пропорционално на отговорностите и 
съответните си възможности.
Необходимо е да гарантира 
справедливо разпределение на 
тежестта между схемата на 
Общността и други икономически 
отрасли, въз основа на научни данни.

Or. en

Обосновка

Any further reduction of the EU must be in line with equivalent measures by countries 
towards which there is a risk of carbon leakage.
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Изменение 54
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Особено енергоемки отрасли 
трябва да бъдат изключени от 
търговете за квоти. Тази разпоредба 
следва да се прилага най-малко до 2020 
г. и, в зависимост от евентуално 
международно споразумение, и след 
това.  Обхватът на безплатното 
разпределение на квоти не трябва да 
бъде ограничаван, а да възлиза на 
100%. Задължителното изключение 
за енергоемки отрасли не трябва да се 
прилага единствено в случай че 
международно споразумение -
наследник на споразумението от 
Киото, гарантира еднакви условия за 
конкуренция на промишленото 
производство в световен мащаб.

Or. de

Обосновка

Die energieintensiven Industriezweige benötigen zuverlässige Planungsgrundlagen um 
Investitionen zu tätigen und damit faire Chancen im internationalen Wettbewerb zu haben.

Изменение 55
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Посадените дървета, а също така 
и дървесината и производните й, 
представляват значителен източник 
на улавяне и съхранение на въглерод. 
Освен това дървеният материал 



PE407.871v01-00 12/106 AM\728287BG.doc

BG

позволява да се води борба срещу 
парниковия ефект чрез заместване с 
изкопаеми горива.  В заключение, 
горите представляват истински 
природни "резервоари" на въглерод, но 
този въглерод се отделя в 
атмосферата, когато горите бъдат 
изкоренени или изгорени, което 
определя и колко е важно да се 
създадат механизми за защита на 
горите, за да се намали затоплянето 
на климата.

Or. fr

Обосновка

Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait 
responsable de 20% des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule 
déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s’élèvent à 6 
milliards de tonnes équivalent CO2.

Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de carbone et il 
piège 10%  des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de tonnes de 
carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 millions de tonnes de carbone en 
plus, soit environ 20% plus.

Изменение 56
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Настоящата директива не се 
прилага по отношение на инсталации 
с годишни емисии на въглероден 
диоксид, които са по-ниски от 25 000 
тона въглероден диоксид на година;

Or. de
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Обосновка

Anlagen mit weniger als 25.000 t CO2 jährlich haben nur einen geringen Anteil am 
industriellen Gesamtausstoß an CO2 und sollen deshalb vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden. Damit wird gleichzeitig der bürokratische Aufwand für mittelständige 
Betriebe deutlich reduziert.

Изменение 57
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Като се има предвид, че 
отрасълът на горското стопанство 
представлява значителен потенциал 
за намаляване на затоплянето на 
климата, следва да се въведат 
насърчителни мерки за неговото 
валоризиране и развитие, като се 
спазват другите функции на гората. 

Or. fr

Обосновка

Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite : “portant sur le long terme les stratégies de 
développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en 
forêt tout en produisant du bois d’œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les 
bénéfices d’atténuation les plus importants”. Rappelant la résolution du Parlement Européen 
du 15 novembre 2007 invitant la Commission Européenne à inclure certaines activités liées à 
la foresterie dans l’ETS.

Изменение 58
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Директива 2003/87/ЕО и 
Директива 2004/101/ЕО за изменение 
на Директива 2003/87/ЕО следва да 
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бъдат приведени в съответствие с 
мерките, предвидени в Протокола от 
Киото във връзка със  земеползването, 
промените в предназначението на 
земята и горското стопанство 
(ЗППЗГС).

Or. fr

Обосновка

Le Protocole de Kyoto attribue aux pays industrialisés, listés à l'annexe B, des objectifs 
chiffrés de réduction des émissions de GES. Plusieurs articles mentionnent les activités 
LULUCF (de l'anglais "Land Use, Land Use Change and Forestry"), à savoir les activités de 
boisement, reboisement, déforestation, gestion des forêts, gestion des terres agricoles, gestion 
des pâturages, revégétation.

Изменение 59
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Схемата на ЕС за търговия с 
емисии на парникови газове следва 
напълно да се свърже с "проектните
механизми" от Протокола от Киото, 
като се включат дейностите, 
свързани с  използването на земята, 
промените в предназначението на 
земята и горското стопанство 
(ЗППЗГС) в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и Директива 
2004/101/CE за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. fr

Обосновка

La directive 2004/101/CE du 27/10/2004, modifiant la directive 2003/87/CE, exclut de son 
champ d'application les activités liées à la forêt et à l'agriculture.



AM\728287BG.doc 15/106 PE407.871v01-00

BG

L'industrie forestière et plusieurs organisations environnementales soutiennent l'inclusion des 
activités LULUCF dans le SCEQE. Elles mettent en avant l'effet déterminant de ces activités 
sur le changement climatique : la déforestation est en effet responsable de 20% des émissions 
de GES mondiales.  L'inclusion de ces activités serait également un moyen de promouvoir le 
développement durable dans les pays non industrialisés.

Изменение 60
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Комисията следва да проучи 
условията и реда за включване на 
дейностите, свързани с  използването 
на земята, промените в 
предназначението на земята и 
горското стопанство (ЗППЗГС) в 
приложното поле на Директива 
2003/87/ЕО и Директива 2004/101/CE 
за изменение на Директива 
2003/87/ЕО предвид направените 
предложения по време на 
Конференцията в Бали и предвид 
техническия напредък.    Тя следва да 
представи законодателно 
предложение по този въпрос на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно до края на 2008 г.

Or. fr

Обосновка

Certains Etats Membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF, et regrettent le choix de cette dernière, 
puisque les conclusions du Conseil Européen du 9 mars 2007 et la résolution du Parlement 
Européen du 15/11/2007 sur la Conférence climatique de Bali appelaient la Commission à 
étudier l'inclusion des activités LULUCF dans le SCEQE. L'inclusion de telles activités dans 
les pays en développement constituerait une source de financement non négligeable, à même 
d'assurer la protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.
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Изменение 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Когато към малките инсталации, 
чиито емисии не надвишават праговата 
стойност от 10 000 t CO2 годишно, се 
прилагат равносилни мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, и по-специално на данъчни 
мерки, е целесъобразно да се предвиди 
процедура, която да позволява на 
държавите-членки да изключат тези 
инсталации от схемата за търговия с 
емисии за периода на приложение на 
тези мерки. Праговата стойност е тази, 
която, поради опростяване на 
административните процедури, 
осигурява максимални положителни 
резултати от гледна точка на 
намаляването на административните 
разходи за всеки един изключен от 
схемата тон. Предвид 
преустановяването на петгодишните 
периоди на разпределение и с оглед 
подобряване на сигурността и 
предсказуемостта, е целесъобразно да 
бъдат установени разпоредби относно 
честотата на прегледите на 
разрешителните за емисии на парникови 
газове.

(10) Когато към малките инсталации, 
чиито емисии не надвишават праговата 
стойност от 25 000 t CO2 годишно, се 
прилагат равносилни мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, и по-специално на данъчни 
мерки, е целесъобразно да се предвиди 
процедура, която да позволява на 
държавите-членки да изключат тези 
инсталации от схемата за търговия с 
емисии за периода на приложение на 
тези мерки. Праговата стойност е тази, 
която, поради опростяване на 
административните процедури, 
осигурява максимални положителни 
резултати от гледна точка на 
намаляването на административните 
разходи за всеки един изключен от 
схемата тон. Предвид 
преустановяването на петгодишните 
периоди на разпределение и с оглед 
подобряване на сигурността и 
предсказуемостта, е целесъобразно да 
бъдат установени разпоредби относно 
честотата на прегледите на 
разрешителните за емисии на парникови 
газове.

Or. de

Обосновка

Die Bürokratiekosten sowie die Mehrkosten für kleine und mittelständische Betriebe sind so 
niedrig wie möglich zu halten. Dies rechtfertigt eine heraufsetzung der Grenze für 
Kleinanlagen auf 25.000 t CO2 p. a., sofern auch dort über andere Maßnahmen 
Emissionsreduktionen erzielt werden.
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Изменение 62
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 1,74 % от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
по отношение на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., така че схемата на 
Общността да доведе при икономически 
рентабилни условия до спазване на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на постоянен коефициент на 
намаляване в размер на 1,10 % от 
квотите, предоставени от държавите-
членки в съответствие с решенията на 
Комисията по отношение на 
националните разпределителни планове 
за периода 2008—2012 г., така че 
схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

Or. de

Обосновка

4,65 Mrd. t beträgt demnach die Gesamtemissionsmenge bei Anwendung einer Reduktion von 
20% gegenüber 1990. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,67 Mrd. t Reduktionsleistungen durch 
Sektoren erbracht werden, die nicht im ETS eingebunden sind. Weiter ergibt die Berechnung 
entgegen der Behauptung der Kommission, dass für die vom ETS erfassten Sektoren eine 
Reduktion von 15% der Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu verlangen ist. 
Dementsprechend ändert sich auch die jährliche Reduktionsmenge.
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Изменение 63
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се
равнява на 1,74% от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
по отношение на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., така че схемата на 
Общността да доведе при икономически 
рентабилни условия до спазване на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20% в срок до 2020 г.

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 2% от квотите, предоставени 
от държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията по отношение 
на националните разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г., така 
че схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 25% в срок до 2020 г.

Or. en

Обосновка

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply.
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Изменение 64
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.; 
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността. 
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 15 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
което съответства на намаляване с 
хх% спрямо 1990 г., включително 
резултата от разширяването на обхвата 
от периода 2005—2007 г. до периода 
2008—2012 г. и данните за емисиите за 
2005 г. за съответните отрасли, 
включени в схемата за търговия с квоти, 
които са използвани за оценката на 
националните разпределителни планове 
на България и Румъния за периода 
2008—2012 г.; максималното 
количество квоти, което следва да бъде 
разпределено за 2020 г. на инсталации, 
които получават квоти за периода 
2008-2012 г., е 1 850 милиона, а на 
отрасли и газове, включени за първи 
път след 2013 г. -  около 130 милиона. 
Точните количества емисии и 
процентът на намаляване ще бъдат 
изчислени след като държавите-членки 
отпуснат квоти съгласно решенията на 
Комисията по отношение на техните 
национални разпределителни планове за 
периода 2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността. 
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
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2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Or. de

Обосновка

Aus Gründen der Transparenz sollten die Angaben auch gegenüber dem Jahr 1990 
ausgerechnet werden. Die KOM wird aufgefordert, dies zu tun. Zugleich findet hier eine 
Anpassung aufgrund der anderen Rechnungsergebnisse statt.

Изменение 65
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.; 
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
което представлява намаление от над 
30% спрямо равнището им през 1990 
г., включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.; 
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
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количеството, отпуснато на Общността. 
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността. 
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Изменение 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Допълнителното усилие от страна 
на европейската икономика изисква inter 
alia преразгледаната схема на 
Общността да оперира с най-високата 
възможна степен на икономическа 
ефективност и въз основа на напълно 
хармонизирани условия на 
разпределение в рамките на Общността. 
Безплатното разпределение на квоти 
въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство е най-рентабилната от 
икономическа гледна точка система, 
която може да създаде стимули за 
технологии с ниски емисии на 
въглерод и за постигане на целта за 
намаление на емисиите. Това следва



PE407.871v01-00 22/106 AM\728287BG.doc

BG

растеж, в същите конкурентни условия 
като съществуващите инсталации.

да сложи край на неочакваните печалби 
и би поставило новите участници и 
икономиките, с по-висок от средния 
растеж, в същите конкурентни условия 
като съществуващите инсталации.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Cet amendement répond à un souci de prévisibilité.

Изменение 68
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 69
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всички държави-членки ще трябва 
да направят съществени инвестиции за 
намаляване на относителното отделяне 
на въглерод на своите икономики в срок 
до 2020 г., а държавите-членки, чийто 
доход на глава от населението е по 
малък от средния за Общността и чиито 

(14) Всички държави-членки ще трябва 
да направят съществени инвестиции за 
намаляване на относителното отделяне 
на въглерод на своите икономики в срок 
до 2020 г., а държавите-членки, чийто 
доход на глава от населението е по 
малък от средния за Общността и чиито 
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икономики все още изостават от тези на 
по богатите държави-членки, ще трябва 
да направят значителни усилия за 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност. В светлината на целите за 
премахване на нарушаването на 
конкуренцията вътре в Общността и за 
гарантиране на възможно най-високата 
степен на икономическа ефективност 
при превръщането на икономиката на 
ЕС в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, различното 
отношение към икономическите отрасли 
в отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е неуместно. 
Следователно е необходимо да бъдат 
разработени други механизми за 
подпомагане на тези държави-членки, 
които се отличават с относително ниско 
ниво на доходи на глава от населението 
и сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 
отдадени на търг квоти, следва да се 
разпредели между държавите-членки в 
зависимост от техния относителен дял 
емисии в схемата на Общността за 2005 
г. С оглед гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 10 % 
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави-
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от измененията на климата. 
При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Държавите-членки със средно
ниво на доход на глава от населението, 
който е с 20 % по висок от средната 
стойност за Общността, трябва да 
вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
директни разходи на цялостния пакет 

икономики все още изостават от тези на 
по богатите държави-членки, ще трябва 
да направят значителни усилия за 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност. В светлината на целите за 
премахване на нарушаването на 
конкуренцията вътре в Общността и за 
гарантиране на възможно най-високата 
степен на икономическа ефективност 
при превръщането на икономиката на 
ЕС в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, различното 
отношение към икономическите отрасли 
в отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е неуместно. 
Следователно е необходимо да бъдат 
разработени други механизми за 
подпомагане на тези държави-членки, 
които се отличават с относително ниско 
ниво на доходи на глава от населението 
и сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 
отдадени на търг квоти, следва да се 
разпредели между държавите-членки в 
зависимост от техния относителен дял 
емисии в схемата на Общността за 2005 
г. С оглед гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 10 % 
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави 
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от измененията на климата. 
При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Необходимо е също да се 
отчете наличието на специфични 
географски пречки в някои държави-
членки, като например периферното 
им или изолирано разположение. 
Държавите-членки със средно ниво на 
доход на глава от населението, който е с 
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надвишават 0,7 % от БВП. 20 % по-висок от средната стойност за 
Общността, трябва да вземат участие в 
това разпределение, освен когато 
изчислените в SEC(2008)85 директни 
разходи на цялостния пакет надвишават 
0,7 % от БВП.

Or. en

Обосновка
Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Изменение 70
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Всички държави-членки ще трябва 
да направят съществени инвестиции за 
намаляване на относителното отделяне 
на въглерод на своите икономики в срок 
до 2020 г., а държавите-членки, чийто 
доход на глава от населението е по-
малък от средния за Общността и чиито 
икономики все още изостават от тези на 
по-богатите държави-членки, ще трябва 
да направят значителни усилия за 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност. В светлината на целите за 
премахване на нарушаването на 
конкуренцията вътре в Общността и за 
гарантиране на възможно най-високата 
степен на икономическа ефективност 
при превръщането на икономиката на 
ЕС в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, различното 
отношение към икономическите отрасли 
в отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е неуместно. 
Следователно е необходимо да бъдат 
разработени други механизми за 
подпомагане на тези държави-членки, 
които се отличават с относително ниско 
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ниво на доходи на глава от населението 
и сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 
отдадени на търг квоти, следва да се 
разпредели между държавите-членки в 
зависимост от техния относителен дял 
емисии в схемата на Общността за 2005 
г. С оглед гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 10 % 
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави-
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от измененията на климата. 
При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Държавите-членки със средно 
ниво на доход на глава от населението, 
който е с 20 % по-висок от средната 
стойност за Общността, трябва да 
вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
директни разходи на цялостния пакет 
надвишават 0,7 % от БВП. 

ниво на доходи на глава от населението 
и сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 
отдадени на търг квоти, следва да се 
разпредели между държавите-членки в 
зависимост от техния относителен дял 
емисии в схемата на Общността за 2005 
г. С оглед гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 10 % 
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави-
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от измененията на климата. 
При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Следва също да се отчитат и 
географските особености и 
недостатъци на някои европейски 
райони, например крайно 
отдалечените, планинските и 
островните. Държавите-членки със 
средно ниво на доход на глава от 
населението, който е с 20 % по-висок от 
средната стойност за Общността, трябва 
да вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
директни разходи на цялостния пакет 
надвишават 0,7 % от БВП. 

Or. el
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Изменение 71
Herbert Reul

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 власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да 

заличава се
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се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на 
Общността. Целесъобразно е да се 
предвидят разпоредби по отношение 
на мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга 
средства. Такова съобщаване не 
освобождава държавите-членки от 
задължението от член 88, параграф 3 
от Договора, за информиране по 
отношение на някои национални 
мерки. Директивата не засяга 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 
и 88 на Договора.

Or. en

Изменение 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно 100 % 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 
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ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга 
средства. Такова съобщаване не 
освобождава държавите-членки от 
задължението от член 88, параграф 3 
от Договора, за информиране по 
отношение на някои национални 
мерки. Директивата не засяга 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 
и 88 на Договора.

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. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.

Or. fr

Обосновка

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation de 100 % des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.
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Изменение 73
Nikolaos Vakalis

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 власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да 
се използват за покриване на 
административните разходи по 

(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 и други основни 
стоки за домакинствата с ниски и 
средни доходи, за инвестиции в 
развиващи се страни, с цел 
допълнително намаляване на 
емисиите и изграждане на икономика 
на ниските емисии с цел повишаване 
на конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
насърчаване на бизнес действия за 
реагиране на изменението на климата 
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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 предопределя 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 
и 88 от Договора.

чрез акцентиране върху енергийната 
ефективност и повишаване на 
инвестициите във възобновяеми 
енергийни източници, в научни 
изследвания и развитие на технологии 
с ниски емисии, както и за 
технически подобрения на 
инфраструктурата, намаляване 
отражението на схемата за 
търговия с емисии на парникови 
газове в райони, засегнати от 
сериозни географски или демографски 
проблеми, чрез вземане на допълващи 
мерки за разгръщане на устойчива 
енергийна политика

Or. el

Изменение 74
Alejo Vidal-Quadras

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 

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

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 повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността. 
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства. 
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от 
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.
Приходите от отдаване на квоти на 
търг с оглед предотвратяване на 
обезлесяването и други устойчиви 
проекти и дейности в областта на 
горското стопанство следва да 
допълват ефективните, ориентирани 
към пазара инструменти, като напр. 
разрешаване на операторите на 
инсталации да използват в СТЕ на ЕС 
въглеродни кредити въз основа на 
горската маса.

Or. en
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Обосновка
Market based instruments, such as forest-based carbon credits, are the most effective means 
of providing the necessary incentives and investment for developing countries to curb 
deforestation and engage in sustainable reforestation and afforestation projects and 
activities.

Изменение 75
Alyn Smith

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 

(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, и за смекчаване 
на въздействието на схемата за 
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публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността. 
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства. 
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от 
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

търговия с квоти в териториите, 
засегнати от трайни и тежки 
географски и демографски проблеми, 
като им предоставят допълнителни 
средства за разработване на 
устойчива енергийна политика. Този 
процент е значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността. 
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства. 
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от 
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

Or. en

Обосновка

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Изменение 76
Dorette Corbey

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 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
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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 власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността. 
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от 
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
предопределя резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 

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 участие 
във Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, за предотвратяване на 
обезлесяването и улесняване на 
приспособяването в развиващите се 
страни и за преодоляване на социалните 
последици като възможното покачване 
на цените на електричеството за 
домакинства с ниски и средни доходи. 
Този процент е значително под 
очаквания от публичните власти чист 
приход от отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на приходите 
от корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността. 
За насърчаване на иновациите 
държавите-членки следва да 
реинвестират поне 50% от 
приходите от търговете на квоти в 
предприятията участници, с цел 
инвестиране в екологични 
технологии, в това число за 
улавянето и геоложкото съхранение 
на парникови газове. 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 
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държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.

задължението от член 88, параграф 3 от 
Договора, за информиране по 
отношение на някои национални мерки.
Директивата не предопределя 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 и 
88 от Договора.

Or. nl

Обосновка

At least half the proceeds from the auctions should flow back to the participating 
undertakings, provided that they invest the money in green technologies or technologies 
including CCS.

Изменение 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно 
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 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
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газове, за участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността. 
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства. 
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от 
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

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. Най-малко 50 
% от приходите следва да се 
използват за внасяне на принос в 
необходимите усилия по отношение 
на климата в развиващите се страни. 
Освен това приходите, получени от 
търга за квоти, следва да се използват за 
покриване на административните 
разходи по управление на схемата на 
Общността. Целесъобразно е да се 
предвидят разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства. 
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от 
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

Or. en

Изменение 78
Miloslav Ransdorf

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка
The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Изменение 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(16) Търговията с емисии е 
инструмент, който следва да 
спомогне за постигане на целите за 
намаление на CО2 при минимални 
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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.

разходи. Безплатното разпределение 
на квоти въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство създава необходимите 
стимули за подобряване на 
ефективността. По този начин 
разходите от СТЕ на ЕС както за 
участващите инсталации, така и 
непряко за потребителите, могат да 
бъдат ограничени до финансовите 
нужди за намаляване на емисиите на 
CO2 в съответствие с определената 
цел. Следователно емисиите на СО2, 
които все още са разрешени в 
съответствие с пределната 
стойност, не пораждат разходи за 
Общността, но ще породят такива, 
веднага щом попаднат в рамките на 
бъдеща, повишена цел за намаление на 
емисиите. Подобно ограничение 
въобще не излага на риск целите на 
политиката по отношение на 
изменението на климата. 
Постигането на целта за намаление 
на СО2 може да бъде гарантирано 
чрез правилно определяне на 
критериите за сравнение и оценка. 
Възможността за низходяща 
корекция на критериите за сравнение 
и оценка в следващите години 
позволява да се гарантира реалното 
постигане на общата цел за 
намаление. Вследствие на това, считано 
от 2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към безплатно разпределение 
на квоти въз основа на критериите за
сравнение и оценка и действителното 
производство за всички отрасли и за 
целия период.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг във всички 
отрасли, в съчетание с изискване за 
квота за внос (ИКВ), като, наред с 
другото, се взема предвид способността 
им за прехвърляне на повишената 
стойност на CO2, в случай че се забави 
постигането на изчерпателно 
международно споразумение след 2012 
г.

Or. en

Обосновка

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
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friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Изменение 81
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) 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.  
Производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене на топлоенергия, и 
топлоенергия, доставяна за 
ефективните инсталации на 
топлофикационните мрежи, която 
отговаря за изискванията, изложени в 
Насоките на Общността относно 
държавната помощ за опазване на 
околната среда, получава безплатни 
квоти, за да се гарантира еднакво 
третиране по отношение на другите 
производители на топлоенергия, 
които не са обхванати от СТЕ на ЕС.

Or. en



AM\728287BG.doc 43/106 PE407.871v01-00

BG

Обосновка
The heat market is competitive and its largest share, constituted by individual fossil-fired 
boilers, is not covered by the emission-trading scheme. District-heating installations are 
therefore not in a position to pass cost through to customers though they are the most carbon-
efficient options.  In order to avoid increase of emissions in the non-trading part of the heat 
market, installations should be handled the same way as the industry on markets with risk of 
carbon leakage.

Изменение 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) 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. 
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Or. en

Обосновка

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.

Изменение 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а)Топлоенергията, доставяна за 
използване от промишлеността,  без 
значение дали е произведена в 
съчетание с електроенергия, следва да 
получава безплатни квоти в 
съответствие с дела на безплатните 
квоти, разпределени за съответните 
промишлени отрасли. Без значение 
дали е произведена в съчетание с 
електроенергия, топлоенергията, 
доставяна за използване в инсталации 
за централно отопление, която 
отговаря за изискванията, изложени в
Насоките на Общността относно 
държавната помощ за опазване на 
околната среда, следва да получава 
безплатни квоти, за да се гарантира 
еднакво третиране по отношение на 
другите производители на 
топлоенергия, които не са обхванати 
от общностната схема.

Or. en

Обосновка
Heat production must have proper and clear rules. The text would allow to have no 
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.
District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
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incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Изменение 84
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Изменение 86
Paul Rübig

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 

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността, при липса на 
ратифицирано международно 
споразумение, следва да се предвиди 
преходна система, по която безплатното 
разпределение на квоти ще 
представлява 100 % 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.
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2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

Or. en

Обосновка

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Изменение 87
Miloslav Ransdorf

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) 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.

Or. en

Обосновка
The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
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electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Изменение 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Изменение 89
Eija-Riitta Korhola

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, 
заместителите, 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 

(18) При липсата на международно 
споразумение, което предвижда 
еквивалентно третиране на засегнатите 
сектори, безплатно разпределение на квоти 
за инсталациите следва да става 
посредством хармонизирани правила 
наречени „критерии за сравнение и оценка“ 
в сила в цялата Общност. Тези критерии за 
сравнение и оценка следва да се въведат за 
всеки отрасъл, обхванат от СТЕ на ЕС. 
Те следва да се основават на най-добрите
техники в областта на парниковите газове и 
енергийната ефективност и на наличните на 
пазара технологии, и следва да вземат 
предвид заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването на 
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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 
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.

биомаса, възобновяеми източници на 
енергия, комбинирано производство на 
енергия, и улавяне и съхранение на 
парникови газове. За да се гарантира, че 
всички оператори имат стимул да 
достигнат най-добрите резултати в 
своите отрасли, разпределението на 
квоти за отделните инсталации следва 
да се извършва на ниво, което да не 
надвишава нивото, посочено от 
съответния критерий за сравнение и 
оценка. Като цяло правилата, 
ръководещи безплатното разпределение 
на квоти, следва да не насърчават 
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 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. Комисията следва да се 
допита до всички заинтересовани 
страни, преди да въведе критериите за 
сравнение и оценка.

Or. en

Обосновка
Amendment 8 of the rapporteur is generally supported. This amendment adds some aspects: 
- a reference to an international agreement replacing the introduction
- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive
- a clarification that free allocation is meant here
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Изменение 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 

(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. Без да се 
засягат критериите, специфични за 
отрасъла, тези правила следва да 
вземат предвид най-ефикасните техники 
в областта на парниковите газове и 
енергията, заместителите, общо 
приложимите  алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и потенциала, включително и 
техническия потенциал, за 
намаляване на емисиите. Всяко от 
тези правила следва да насърчават 
намаляването на специфичните 
емисии. Квотите трябва да бъдат 
разпределени въз основа на критериите 
за сравнение и оценка, 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, следва новите пазарни участници, 
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разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти, с изключение 
на електроенергията, произведена от 
отпадъчни газове и 
електроенергията, произведена или 
във връзка с промишлено потребление 
на топлоенергия, или от отпадъчни 
материали от промишлени процеси  
за собствено потребление на 
стопанския обект. Квотите, запазени 
за новите пазарни участници през 2020 
г., следва да бъдат отдадени на търг.

Or. en

Обосновка

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases. Auctioning would unduly burden these installations and discourage efficient waste gas 
use, which contributes to resource conservation. 

Auctioning of electricity and potential free allocation for heat in the proposed system results 
in different allocations for installations producing the same product and thus a disharmonized 
system. Power and heat produced in connection to industrial processes is made to supply the 
demand of those industrial processes.

Изменение 91
Herbert Reul

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, 

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

повишаване на емисиите от 
неефикасни инсталации.

Or. en

Обосновка

The principle allocation mechanism should be benchmarks based on actual production for all 
sectors. Therefore no additional provision regarding new entrants etc. are necessary and can 
be deleted. Allocation based on benchmarks and actual production gives space for growth of 
efficient generators to the expense of inefficient and to the benefit of the overall climate policy 
goal.
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Изменение 92
Miloslav Ransdorf

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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар следва новите 
пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение 

(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, 
заместителите, алтернативните  
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и да гарантира отдаването на 
търг на все по-голям процент от тези 
квоти. Квотите трябва да бъдат 
разпределени преди началото на 
периода за търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. 
Квотите, запазени за новите пазарни 
участници през 2020 г., следва да бъдат 
отдадени на търг.
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на квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Or. en

Обосновка

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Изменение 93
Pilar del Castillo Vera

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, 

(18) При липсата на международно 
споразумение, което предвижда 
еднакво третиране на засегнатите 
сектори, 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. 
Без да се засягат критериите, 
специфични за отрасъла, тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, общо приложимите  
алтернативни производствени процеси, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и потенциала, 
включително и техническия 
потенциал, за намаляване на 
емисиите. Всяко от тези правила 
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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 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.

следва да насърчава намаляването на 
специфичните емисии. Квотите трябва 
да бъдат разпределени въз основа на 
критериите за сравнение и оценка, 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 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. Като 
определя принципите за поставяне на 
критерии за отделните отрасли 
Комисията следва да се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка
Clarification that “transitional” refers to an international agreement, which provides equal 
footing (to avoid leakage). The amendment emphasises the use of benchmarks and important 
characteristics of these.

Изменение 94
Hannes Swoboda

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 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
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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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
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.

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. Без да се 
засягат критериите, специфични за 
отрасъла, тези правила следва да 
вземат предвид най-ефикасните техники 
в областта на парниковите газове и 
енергията, заместителите, общо 
приложимите  алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и потенциала, включително и 
техническия потенциал, за 
намаляване на емисиите. Всяко от 
тези правила следва да насърчава 
намаляването на специфичните 
емисии. Квотите трябва да бъдат 
разпределени въз основа на 
критериите за сравнение и оценка, 
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, следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти, с изключение на 
електроенергията, произведена от 
отпадъчни газове от промишлени 
производствени процеси. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг. Като определя принципите за 
поставяне на критерии за отделните 
отрасли Комисията следва да се 
консултира със социалните 
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партньори от засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Изменение 95
Jerzy Buzek

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 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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти.
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. Те 
трябва да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила, като 
например, но не само, установяването 
на 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 следва ясно 
да определят процеса за установяване 
на отрасловите критерии за 
сравнение и оценка, като вземат 
предвид най-ефикасните техники в 
областта на парниковите газове и 
енергията, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко от тези правила следва да 
не насърчава повишаване на емисиите. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
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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.

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 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. Като 
определя принципите за поставяне на 
критерии за отделните отрасли 
Комисията следва да се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector.

Изменение 96
Paul Rübig

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 

(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 
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рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, 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 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.

рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите. Квотите трябва да бъдат 
разпределени преди началото на 
периода за търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
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.

Or. en

Обосновка

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.
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Изменение 97
Philippe Busquin

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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 

(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. Без да се засягат 
критериите, специфични за отрасъла, 
тези правила следва да вземат предвид 
най-ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, общо приложимите  
алтернативни производствени процеси, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и потенциала, 
включително и техническия потенциал, 
за намаляване на емисиите. Всяко от 
тези правила следва да насърчават 
намаляването на специфичните емисии. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
въз основа на критериите за сравнение и 
оценка, 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, следва 
новите пазарни участници, които 
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не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти, с изключение на 
електроенергията, произведена от 
отпадъчни газове от промишлени 
производствени процеси. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. en

Обосновка

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Изменение 98
Werner Langen

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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да гарантира 

(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, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия, чисти енергийни носители 
като кислорода и улавяне и съхранение 
на парникови газове. Всяко от тези 
правила следва да не насърчава 
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отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
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.

повишаване на емисиите и да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на 
електроенергия, топлинна енергия и 
промишлени газове 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.

Or. en

Обосновка

Hydrogen is currently being developed for stationary (decentralized electricity production) 
and non-stationary usage across the EU as the clean energy carrier of choice by policy 
decision makers. Its’ use strongly justified on environmental grounds that show comparable if 
not better “well to point of use” CO2 life cycle emission assessments compared to other fuels.

Изменение 99
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
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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, 
заместителите, алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове. Всяко 
от тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
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.

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, 
включително комбинираното 
производство на топло- и 
електроенергия, заместителите 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко от тези правила следва да 
не насърчава повишаване на емисиите и 
да гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. Те 
трябва да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С 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.

Or. en

Обосновка
The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
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the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.  This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.

Изменение 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение18

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 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 

(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 трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия и 
промишлени газове 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 
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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.

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.

Or. fr

Обосновка

Il semble opportun de couvrir l'ensemble des utilités.

Изменение 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Във всички случаи, 
високоефективното комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия, което е в основата на 
политиката за изменението на 
климата, следва да получи специална 
подкрепа посредством установените 
чрез настоящата директива 
механизми.

Or. en

Обосновка
CHP can potentially deliver a very high contribution to the CO2 reduction target. ETS must 
take this potential into account and support it adequately.
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Изменение 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод
(„изпускане на въглерод “) 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. В 
случай че все още не е сключено 
международно споразумение относно 
изменението на климата, водещо до 
задължителни намаления на 
емисиите на парникови газове, 
съпоставими с намаленията в ЕС, в 
страни, представляващи критична 
производствена маса в отрасъл, 
включен в системата на ЕС за 
търговия с емисии, който не получава 
безплатни квоти, ще е необходимо да 
се избегне изпускани извън 
Общността емисии на парникови 
газове да застрашават действията на 
Общността, като водят до 
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свръхкомпенсиране. В случая на 
такива отрасли или подотрасли, за 
които надлежно може да се докаже, 
че опасността от изместване на 
въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява 
голям процент от производствените 
разходи и тя се произвежда по 
ефикасен начин, мерките, които се 
вземат могат да отчитат 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес, без да се 
променя общото количество квоти.

"изпускане на въглерод". Следва да се 
приемат разпоредби в този смисъл, 
които да се прилагат спрямо вноса на 
стоки, които в противен случай биха 
застрашили тези действия. Тези 
разпоредби следва да бъдат неутрални 
по отношение на последиците, които 
пораждат. С оглед осигуряване на 
готовност за такова възможно 
положение, което би могло да
подкопае екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, следва да се установи 
изравняване на въглеродните емисии 
под формата на изискване за квота за 
внос по отношение на вноса на 
енергоемки стоки в Общността. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране.
Чрез тези разпоредби спрямо 
вносителите на стоки следва да се 
прилагат изисквания, сходни на 
изискванията, приложими за 
инсталациите в ЕС, които не 
получават безплатни квоти и за 
които е доказано, че са изложени на 
значителен риск от изпускане на 
въглерод или на международна 
конкуренция в трети държави, които 
не са обект на задължителни и 
подлежащи на проверка действия за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в контекста на 
международната политика в 
областта на изменението на 
климата след 2012 г.

Or. en
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Изменение 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„иззпускане 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, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии.
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните 
мерки ще бъдат подложени на 
повторно оценка, за да се гарантира, 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изпускане 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, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изпускане на въглеродни емисии 
Общността ще възприеме принципа на 
безплатното разпределение на квоти 
въз основа на даден критерий за 
сравнение и оценка и по отношение на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии.
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че са предприети необходимите 
действия и да се предотврати 
свръхкомпенсиране. В случая на 
такива отрасли или подотрасли, за 
които надлежно може да се докаже, 
че опасността от изместване на 
въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява 
голям процент от производствените 
разходи и тя се произвежда по 
ефикасен начин, мерките, които се 
вземат могат да отчитат 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес, без да се 
променя общото количество квоти.

Or. de

Обосновка

Auch hier bildet der Benschmark-Ansatz auf Basis der besten verfügbaren Technologie die 
effizienteste und kostengünstigste Lösung.

Изменение 104
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
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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, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. 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 
повторно оценка, за да се гарантира, 
че са предприети необходимите 
действия и да се предотврати 
свръхкомпенсиране. В случая на такива 
отрасли или подотрасли, за които 
надлежно може да се докаже, че 
опасността от изместване на 
въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

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 
(„изпускане на въглеродни емисии“) и в 
същото време би могло да постави 
промишлени производства в 
Общността, които са изложени на 
международна конкуренция, в 
икономически неизгодно положение. 
Това би подкопало екологичната 
цялостност и ефикасността от 
действията на Общността, тъй като ще 
доведе до повишаване на емисиите на 
друго място. За да се справи с 
опасността от изпускане на въглеродни 
емисии от загуба на 
конкурентоспособност, Общността ще 
разпредели 100 процентово безплатни 
квоти за инсталации, обхванати от 
схемата на Общността, които 
първоначално не произвеждат 
електроенергия. В случая на такива 
промишлени производства, 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.

Or. en
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Обосновка

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Изменение 105
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

място. За да се справи с опасността от 
изпускане на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии, в 
зависимост от опасността от 
изпускане на въглеродни емисии. Като 
се основава на възможността от 
значителна загуба на пазарни дялове 
спрямо инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни действия за намаляване на 
емисиите, като приложение към 
настоящата директива следва да 
бъде прикрепен списък на 
енергоемките отрасли, изложени на 
опасност от изпускане на въглеродни 
емисии.  Общността ще продължи да 
разпределя безплатни квоти на 
отрасли или подотрасли, които 
отговарят на съответните 
критерии, определящи риска от 
изпускане на въглеродни емисии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
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 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.

Or. en
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Обосновка

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free up to 100 % of the allowances determined by these benchmarks, 
depending on the risk of carbon leakage.

Изменение 106
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността 

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

възможността от значителна загуба 
на пазарни дялове спрямо инсталации 
извън Общността, които не 
предприемат подобни действия за 
намаляване на емисиите, като 
приложение към настоящата 
директива следва да бъде прикрепен 
списък на енергоемките отрасли, 
изложени на риск от изпускане на 
въглеродни емисии.   Общността ще 
продължи да разпределя всички 
безплатни квоти на отраслите или 
подотраслите, които изпълняват 
съответните критерии, определящи 
риска от изпускане на въглеродни 
емисии. Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
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 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.

Or. en

Обосновка

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free for 100 % of the allowances determined by these benchmarks.
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Изменение 107
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 

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

Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
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 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.

Or. en

Обосновка
Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from industries specialized in producing industrial gases to consumers 
of such gases with the result of causing increased emissions of CO2 emissions should be 
avoided. It should be acknowledged that the purpose of the EU ETS is to reduce the emissions 
of greenhouse gases and that the disruption of current methods of generating industrial gases 
in an energy efficient manner could have a perverse effect. 

Изменение 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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, 

(20) С оглед гарантиране на 
ефикасността на европейския пазар 
на разрешителни за търговия с 
емисии и за да се попречи европейски 
ограничения да принудят 
промишлеността да се измести към 
страни с по-леки ограничения, 
свързани с околната среда, като по 
този начин се попречи на 
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Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат 
предизвикват изместване на 
въглеродни емисии, не по-късно от 30 
юни 2010 г. Тя следва да изготви 
анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии и инсталациите 
от трети държави при равни условия. 
Подобна система би могла да наложи 
на вносителите условия, които не 
биха били по-неблагоприятни от
условията, приложими за 
инсталациите в ЕС, налагайки 
възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие 
с принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
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.

намаляването на емисиите в 
световен мащаб, следва за енергоемки 
отрасли и подотрасли, подчинени на 
международната конкуренция, да се 
създаде ефикасна система, 
позволяваща да се поставят при 
равни условия  инсталациите на 
Общността и инсталациите на 
трети страни, включително и като 
на вносителите се наложат 
изисквания, сравними с тези за 
инсталациите на Европейския съюз, 
посредством задължителното 
възстановяване на квоти.        Този 
механизъм има предназначението да 
бъде прилаган единствено за страни, 
които вследствие на 
международното споразумение в 
случай с  развитите страни, не са 
поели ангажименти, съпоставими с 
тези на Европейския съюз по 
отношение на намаляването на 
емисиите на парникови газове или в 
случай със страни с нововъзникващи 
икономики не са предприели нови   
подходящи действия, които могат да 
бъдат измервани, съобщавани и 
проверявани в съответствие с 
пътния лист, приет на 
Конференцията в Бали.     Комисията 
следва да определи отраслите, които 
представляват риск от изпускане на 
въглеродни емисии въз основа на ясни 
критерии, така че да се гарантира, че 
рискът от изпускане на въглеродни 
емисии е правилно преценен и да се 
предотврати свръхкомпенсиране.   
Механизмът за регулиране по 
границите следва да е в съответствие 
с международните задължения на 
Общността, по-специално по 
отношение на СТО. 

Or. fr
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Обосновка

L'Union européenne doit signaler aux pays récalcitrant à tout accord international que le 
refus de ratifier un tel accord aurait des conséquences pour les importateurs de leurs produits 
en Europe.

Изменение 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изпускане на въглеродни емисии, не по-
късно от 30 юни 2009 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите.
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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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие 
с принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
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.

Or. de

Обосновка

Das Risiko eines "carbon leakage" wird durch die Einführung eines Benschmark-Modells 
minimiert. Allerdings ist nicht einzusehen, weswegen die Festlegung erst Mitte 2010 erfolgen 
soll, da dies erforderliche Investitionen lediglich verzügern würde. Der Kommission sollte ein 
Jahr ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen.

Изменение 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy
Buzek

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 

(20) Следователно Комисията ще
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 аналитичен доклад, 
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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 
юни 2010 г. Тя следва да изготви 
анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии и инсталациите от трети 
държави при равни условия. Подобна 
система би могла да наложи на 
вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

оценяващ положението особено що се 
отнася до енергоемките отрасли, 
изложени на риск от изпускане на 
въглеродни емисии. Този доклад следва 
да бъде придружен от всякакви 
подходящи предложения, които 
следва да включват коригиране на 
количеството квоти, получени 
безплатно и като допълнителна 
мярка ефикасна уравнителна система за 
въглерода, с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изпускане 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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

Or. en
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Обосновка

Evaluation shall be made for all sectors but with special emphasis on exposed sectors. It 
should also be clarified that carbon equalisation systems shall be used supplementary to 
other primary measures. Proposals shall also be available for addressing increased burdens, 
for example increased costs deriving from the high electricity prices.

Изменение 111
Paul Rübig

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 
предизвикват изместване на 
въглеродни емисии, не по-късно от 30 
юни 2010 г. Тя следва да изготви 
анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 

(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. 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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. Въпросът за 
сигурността на доставките на 
суровини в Европейския съюз следва 
също да бъде взет предвид. То следва 
да е в съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.
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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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

Or. en

Обосновка

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Изменение 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
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съответни приложения. В този контекст,
Комисията следва да определи
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, в които може да настъпи 
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 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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
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.

съответни приложения.
В този контекст, в текста на 
директивата следва да бъдат 
определени съответните енергоемки 
отрасли и подотрасли, в които може да 
настъпи изпускане на въглерод. От 
съществено значение е този списък да 
може да бъде допълван така, че 
всички отрасли и подотрасли, които 
представляват този риск, да бъдат 
определени най-късно до 30 юни 2009 г.  
Този списък може да бъде 
преразглеждан или допълван на по-
късен етап, като се използват 
същите критерии,  с оглед да се 
вземат предвид последиците от 
промените в световното положение.
Комисията следва да изготви 
анализите си въз основа на 
затруднението 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 изпускане на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от изпускане
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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
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съответни възможности, вземайки 
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.
Съпоставимите ангажименти между 
развити страни и приносът на 
развиващите се страни, по-специално 
на най-напредналите в икономическо 
отношение развиващи се страни, 
следва да могат да бъдат измервани, 
съобщавани и проверявани.  
Методите за измерване и проверяване 
следва да бъдат признати на 
международно равнище.

Or. fr

Обосновка

L’accord international devant intervenir en décembre 2009, il convient de ne pas différer à 
2011 le réexamen des dispositions communautaires. Pour sécuriser les investissements, il 
importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés au risque de fuite de carbone. 

Il importe de pouvoir actualiser la liste, pour prendre en compte toute évolution significative 
sur le plan mondial en matière de changement climatique. Par contre, l’actualisation ne 
pourrait pas être enclenchée de façon unilatérale à l’échelon européen, en l’absence 
d’évolution internationale significative.

Изменение 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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, 

(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, 
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Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии и инсталациите 
от трети държави при равни условия.
Подобна система би могла да наложи 
на вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изпускане на въглеродни емисии, не по-
късно от 30 юни 2010 г. . Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Изискването за квота на 
внос следва да  наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, от 
гледна точка на възстановяването на 
квотите. Системата трябва да е в 
съответствие с принципите на РКОНИК, 
и по-специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

Or. en
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Изменение 114
Werner Langen

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, в които може да настъпи
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, в които може да настъпи
изпускане на въглерод, не по-късно от 6 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящата директива. Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти и косвеното въздействие на 
прехвърлянето на СО2 в цените на 
електроенергията върху 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 ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от изпускане 
на въглерод и инсталациите от трети 
държави при равни условия., получават 
за преките и, ако е относимо, за 
непреките емисии по-голямо 
количество безплатни квоти. За някои 
отрасли би могла да се въведе 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изпускане на въглерод и 
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действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То следва да е в 
съответствие и с международните 
задължения на Общността, включително 
споразумението в рамките на СТО.

Or. en

Обосновка

Industry needs clarity concerning which sectors and sub-sectors will be covered by this 
commitment and the possible measures taken at the earliest date possible in order to prepare 
the plants concerned for future operations or closure. The measures should take into account 
both the direct and indirect effect of CO2 cost pass-through if the serious risk of carbon 
leakage is to be addressed. The carbon equalization system will not be suitable for all sectors.

Изменение 115
Angelika Niebler

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 

(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 
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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 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
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.

съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изпускане на въглеродни емисии, не по-
късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изпускане на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от изпускане
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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. Въпросът с 
осигуряването на доставки на 
суровини в Европейския съюз също 
трябва да бъде взет предвид.
Предприетите действия би трябвало 
да са в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.  

Or. de
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Обосновка
Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Изменение 116
Hannes Swoboda

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 предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 

(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 
изпускане на въглеродни емисии, не по-
късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изпускане на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
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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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК,  и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. Предприетите 
действия би трябвало да са в 
съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от изпускане
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 едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК,  и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. Въпросът с 
осигуряването на доставки на 
суровини в Европейския съюз също 
трябва да бъде взет предвид. 
Предприетите действия би трябвало да 
са в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. de

Обосновка

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Изменение 117
Philippe Busquin

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Не бива да се поражда ненужно 
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нарушаване на конкуренцията между 
инсталации, независимо дали са 
отдадени на външен изпълнител или 
не.

Or. en

Обосновка

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from externalised installations to internalised installations with the 
consequence of increased CO2 emissions should be avoided. The purpose of the EU ETS is to 
reduce the emissions of greenhouse gases and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect.

Изменение 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Не бива да се поражда ненужно 
нарушаване на конкуренцията между 
инсталации, независимо дали са 
отдадени на външен изпълнител или 
не.

Or. en

Обосновка

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors. Any distortion in the internal market caused by allocation of 
allowances which would result in a shift in production from externalised to internalised 
installations with the consequence of increased emissions should be avoided. The aim of the 
scheme is to reduce emissions and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect. 
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Изменение 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед гарантиране на равни 
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 измененията 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 

(21) С оглед гарантиране на равни 
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 измененията 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 
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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, иновацията и 
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.

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, иновацията и
технологичното развитие. 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.

Or. en

Обосновка

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.
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Изменение 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Освен това на операторите следва да 
се даде възможност също така да 
използват на годишна база квоти от 
гъвкави проектни механизми (CER, 
ERU) или други одобрени кредити от 
трети страни до максимум 50% от 
намаленията в сравнение с 
разпределенията на квоти за периода 
2008-2012 г. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
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изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. de

Обосновка

Flexibilisierung zwecks Kosteneffizienz.

Изменение 121
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, приети 
от държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (до 25% от своите емисии 
през съответната година) CER и ERU 
от проекти, приети от държавите-членки 
в схемата на Общността през периода 
2008—2012 г. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
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квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the second trading 
period is not in line with efforts of harmonisation, since in the second trading period the 
different Member States allowed different percentages. Continuation of these percentages 
after the second trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. 
Therefore, an overall cap, which at the same time is removing unequal treatment and does not 
infringe granted rights is advisable to avoid legal action from disadvantaged operators.

Изменение 122
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, приети 
от държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват CER и ERU, и други кредити 
за намаляване на емисиите (до 10.5% 
от годишните си емисии) от проекти, 
приети от поне една държава-членка в 
схемата на Общността до 2012 г. 
включително. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
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различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

CDM and JI credits represent an efficient way to reduce CO2 emissions in a cost-efficient 
manner while ensuring that developing countries have access to better technologies. In order 
to create optimal flexibility Member States should mutually recognize the project types that 
are already recognized in one of the other Member States.
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Изменение 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти за енергия от възобновяеми 
източници и ефективност по 
отношение на търсенето, установени 
преди 2013 г., относно намаляване на 
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емисиите считано от 2013 г. нататък, с 
изключение на CER от големи 
хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

The use of external offsets should be limited to credits which are truly additional and 
contribute to sustainable development in the host countries. In particular CERs and ERUs 
from sectors that have been identified to be exposed to carbon leakage and international 
competition should not be allowed to be used within the EU scheme after 2012.

Изменение 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В случай на отлагане 
сключването на международно 
споразумение, следва да се разгледа 
възможността за използването на 
кредити от висококачествени 
проекти в схемата за търговия на 
Общността посредством 
споразумения с трети държави. 
Подобни споразумения, едностранни 
или многостранни, биха позволили 
проектите, генерирали ERU до 2012 г., 
да продължат да бъдат признавани в 
схемата на Общността, но не и в 
рамките на Протокола от Киото.

заличава се

Or. en

Обосновка

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.
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Изменение 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели, 
запалителни устройства и термично и 
каталитично доизгаряне са обхванати в 
настоящата директива, следва в нея да 
бъде добавено определение за „горивна 
инсталация“.

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели, 
запалителни устройства и термично и 
каталитично доизгаряне са обхванати в 
настоящата директива, следва в нея да 
бъде добавено определение за „горивна 
инсталация“ съгласно съответното 
определение в Директива 96/61/ЕО на 
Съвета от 24 септември 1996 година 
за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването.

Or. de

Обосновка
Der Begriff der "Feuerungsanlage" sollte analog zur IVU-Richtlinie 96/61/EG dfiniert 
werden, um terminologische Einheitlichkeit zu gewährleisten und das Genehmigungsrecht mit 
dem Emissionshandelsrecht in Einklang zu bringen.

Изменение 126
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели, 
запалителни устройства и термично 
и каталитично доизгаряне са 
обхванати в настоящата директива, 
следва в нея да бъде добавено 
определение за „горивна инсталация“.

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели са 
обхванати в настоящата директива, 
следва в нея да бъде добавено 
определение за „горивна инсталация“.
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Or. en

Обосновка

Intermittent process flaring is necessary for safety of the process at its initial and final stages. 
While it would be desirable to abate this type of emission (eg: estimated cost in terms of lost 
material on an ethylene cracker to be €400-€600 per tCO2), it is technically not feasible.  In 
addition, it is not clear that the equipment exists to monitor intermittent flaring to the 
accuracy required.

Изменение 127
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. de

Обосновка

Eine spezielle Erwähnung des Luftverkehrs ist überflüssig. Sofern er in das ETS einbezogen 
wird, sollten für ihn und gegebenfalls auch für den Schiffsverkehr ebenfalls das Benchmark-
Modell zur Anwendung kommen, da auch diese Weise die effizienteste Technologie gefördert 
wird, ohne massive Mehrkosten zu verursachen und so den Wettbewerb zu verzerren.

Изменение 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин 
както към генераторите на 
електроенергия. 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.]

Or. en
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Обосновка

Aviation should be treated in the same manner as the power sector as it can also pass on 
majority of its cost to consumer and the  inclusion of operators  in the trading scheme with 
free allocation would therefore lead to windfall profits for the sector at the expense of 
consumer without any environmental benefit.

Изменение 129
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка
The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
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the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Изменение 130
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Важно е системата за в бъдеще 
да се разшири и върху други главни 
емитери на парникови газове, особено 
в транспортния сектор, като 
например оператори в 
корабоплаването. За тази цел 
Комисията следва във възможно най-
кратки срокове да представи 
подходящи изменения, заедно с оценка 
на въздействието, с оглед включване 
на морския транспорт в системата 
на Общността до 2013 г. и определяне 
на дата за включване на сухопътния 
товарен транспорт.

Or. nl

Обосновка

Vrachtverkeer over de weg en scheepvaart moeten worden opgenomen in het ETS.

Изменение 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 



PE407.871v01-00 106/106 AM\728287BG.doc

BG

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

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

Or. de

Обосновка

Es gibt keine übergangsweise kostenfreie Zuteilung, da das Benchmark-Modell auch für 
energieintensive Industrien eingeführt werden soll. Eine Versteigerung erfolgt zudem nur im 
Rahmen des Benchmark-Modells, sofern die entsprechende Anlage hinter dem Benchmark 
zurückbleibt.
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