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Изменение 132

Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2003/87/EО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
(-1) Член 1 се заменя със следния 
текст:
„С настоящата директива се въвежда 
схема за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на 
Общността (наричана по-долу 
"схемата на Общността"), за да се 
стимулира намаляването на емисии 
на парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин, като 
същевременно се насърчават 
иновациите и се поддържа и 
подобрява конкурентоспособността.“

Or. en

Обосновка

The ETS should lead to low-carbon innovations that give EU companies a long-term 
advantage over competitors outside the EU. Where the ETS leads to the risk of carbon 
leakage the competitiveness of EU companies should be maintained.

Изменение 133
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
Тя предвижда и увеличение на 
съкращенията на емисиите на 
парникови газове, така че да се достигне 

Тя предвижда и увеличение на 
съкращенията на емисиите на 
парникови газове, така че да се достигне 
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до такива нива на съкращение, които се 
считат за необходими от научна гледна 
точка за предотвратяване на опасни 
изменения на климата.

до такива нива на съкращение, които се 
считат за необходими за намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива 
през следващите десетилетия по 
причини, свързани с осигуряването на 
доставките.

Or. de

Обосновка

Climate change is one aspect among many. The key point, however, is to ensure security of 
supplies in the coming decades. Alongside a marked increase in efficiency in the use of fossil 
fuels and the expansion of other sources of energy, greenhouse gas emissions will also be 
permanently reduced.

Изменение 134
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2003/87/EО
Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
(1a) Добавя се следният член:

„Член 1а
1. Комисията проучва начини за 
включване на дейностите по ИЗПЗГС 
в приложното поле на настоящата 
директива, с оглед на предложенията, 
формулирани на конференцията в 
Бали, и постигнатия технически 
напредък. Тя представя 
законодателно предложение по този 
въпрос на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до края на 2008 г. 
2. Това предложение съдържа 
пълното включване на проекти по 
ИЗПЗГС в механизмите на 
Протокола от Киото (СИ и МЧР), 
включително използването на CER и 
ERU от дейности по проекти в 
системата на Общността преди 
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влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение относно 
изменението на климата.”

Or. fr

Обосновка

Some Member States criticise the Commission for not having given sufficient reasons for its 
decision to exclude LULUCF from the ETS. The Council’s conclusions invited the 
Commission to explore the possibilities of including them. Parliament also called on the 
Commission to study this possibility.

Setting up LULUCF projects in developing countries through the CDM would provide a 
significant source of funding which could protect biodiversity and rehabilitate damaged 
forests. 

Изменение 135
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2003/87/EО
Член 2 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
(1a) В член 2 се добавя следният 
параграф:
„2а. Настоящата директива следва 
да се прилага, когато това е 
предвидено изрично, във връзка с 
инсталациите, изброени в 
приложение ІІаа.“

Or. en

Обосновка

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.
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Изменение 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и
други естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;

в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II;

Or. de

Обосновка

The definition of greenhouse gases applies for the purpose of this Directive. It is sufficient in 
this context to refer to the gases listed in the Annex. Adjustments should therefore be made 
solely through Annex II, which is one of the basic provisions of the Directive.

Изменение 137
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
в) „парникови газове“ означава газовете, 
изброени в приложение II, и други 
естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;

в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и 
газовете, които се дефинират като 
такива в рамките на бъдещи 
международни споразумения;
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Or. de

Обосновка

The Directive should refer to the greenhouse gases listed in the Kyoto Protocol. The proposed 
wording is so broad that it would also include water vapour, for example.

Изменение 138
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и 
други естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;

в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и 
газовете, които се дефинират като 
такива в рамките на бъдещи 
международни споразумения;

Or. de

Обосновка

This amendment seeks to restrict the definition of greenhouse gases. The proposed wording is 
so broad that it would also include water vapour, for example. There is a danger that this 
would in future lead to reduction targets which are too vague and also require substantial 
administrative resources.
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Изменение 139
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
в) „парникови газове“ означава газовете, 
изброени в приложение II, и други 
естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;

в) „парникови газове“ означава газовете, 
изброени в приложение II, както и 
газове, категоризирани в бъдещи 
международни споразумения като 
парникови газове;

Or. en

Обосновка

The definition of greenhouse gases in the proposal is too broad and open to interpretation. To 
ensure consistency, the amendment proposes that the definition is aligned with the Kyoto 
Protocol thereby safeguarding the effectiveness of reduction efforts.

Изменение 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

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

Or. fr

Обосновка

It is essential that new entrants with their first emission permit and those who need an update 
to their permit because of an extension of or significant change in their activity are placed on 
an equal footing. This definition, which was used for the first two periods of the Allowances 
Directive (2005-2007 and 2008-2012), must be used again to prevent unequal treatment.

Изменение 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

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

Or. en

Обосновка

The definition of New Entrant should be adjusted to allow companies, where possible, to 
concentrate their production on their most efficient sites within the EU. To this end, it is key 
to ensure a fair and consistent treatment of the three possible industrial scenarios: running 
existing installations, increasing capacity of existing installations and developing new 
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installations.

Изменение 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Обосновка

The proposal for a directive fails to specify how increases in capacity at existing installations 
(i.e. production increases) are to be treated legally. This regulatory loophole must be closed. 
Installations with increased capacity must be treated as new entrants within the meaning of 
the directive.

Изменение 143
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 

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

приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове след представянето пред 
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1, както и разширяване 
на капацитета на съществуващите 
инсталации;

Or. de

The proposal for a directive fails to specify how increases in capacity at existing installations 
(i.e. production increases) are to be treated legally. This regulatory loophole must be closed. 
Installations with increased capacity must be treated as new entrants within the meaning of 
the directive. Any distinction between them would not be objectively justified and would 
create obstacles to investment. 

Изменение 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б a (нова)
Директива 2003/87/EC
Член 3 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната буква:

„йа) „Енергоемко предприятие“ 
означава стопанска единица, при 
която или разходите за енергийни 
продукти и електроенергия възлизат 
на най-малко 3,0 % от 
производствената стойност или 
дължимият национален енергиен 
данък представлява най-малко 0,5 % 
от добавената стойност. „Разходи за 
енергийни продукти и 
електроенергия“ означава 
действителната стойност на 
закупената енергия или на 
генерираната енергия в рамките на 
предприятието. Към тях спадат 
единствено електричество, горивни 
материали и енергийни продукти, 
използвани за отопление. 
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„Производствената стойност“ 
означава оборотът, включително 
пряко свързаните с цената на 
продукта субсидии, плюс или минус 
измененията в запасите от готова 
продукция, незавършеното 
производство и стоките и услугите, 
закупени за препродажба, минус 
закупените стоки и услуги за 
препродажба. „Добавена стойност“ 
означава съгласно законодателството 
за ДДС общият оборот, подлежащ на 
облагане с ДДС, включително 
износните продажби минус общите 
покупки, подлежащи на облагане с 
ДДС, включително вноса.  

Or. de

Обосновка

For reasons connected to aid legislation and in order to improve planning and investment 
security for undertakings, this Directive should define more clearly what energy-intensive 
industries are and how sectors where there is a particular risk of carbon leakage should be 
accorded special treatment within the framework of the emissions trading system.

The definition of energy-intensive business provided in the Energy Tax Directive 2003/96/EC 
should therefore be introduced.

Изменение 145
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
[у)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, 

[у)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, с цел снабдяване на крайния 
потребител извън съответната 
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включително и пречистване на 
отпадъчните газове;

горивна инсталация;

Or. de

Изменение 146
Werner Langen

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

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

[у)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, с цел снабдяване на крайния 
потребител извън съответната 
горивна инсталация;

Or. de

Обосновка

’Combustion installation’ must be specifically and exclusively limited to power stations, in 
accordance with the title of Annex I of the Directive and should not also include internal 
incineration in industrial plants (‘the production of electricity and heat for delivery to other 
consumers’).

Изменение 147
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в
Директива 2003/87/EО
Член 3 – буква у
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Текст, предложен от Комисията Изменение
[ф)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, включително 
и пречистване на отпадъчните газове;

[у)] „горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, включително 
и пречистване на отпадъчните газове, 
като се изключат 
рециклирането/възстановяването на 
метали и метални съединения;

Or. en

Обосновка

The EU should not penalize metal recycling operations.

Изменение 148
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ф)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, и която попада под обхвата 
само на категория „Доставка на 
електро- или топлоенергия“ от 
приложение I.

заличава се

Or. de
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Обосновка

All forms of electricity production should be dealt with equally so as to avoid market 
distortions. The multiplicity of energy formulas in individual industrial sectors should be 
maintained.

Изменение 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
[ф)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, и която попада под обхвата само 
на категория „Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I.

[ф)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация или част от 
инсталация, която към 1 януари 2005 г. 
или след това е произвела 
електроенергия, предназначена за 
продажба в трети страни, и която 
попада под обхвата само на категория 
„Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I. 
Доставката на електичество при 
изключително задължение за покупка 
не се счита за продажба на трета 
страна, освен ако изкупната тарифа 
включва коригиращ механизъм, който 
да позволява цената на квотите да 
намира отражение в тарифата.

Or. fr

Обосновка

Cogeneration facilities set up by industry to satisfy their own needs for steam and electricity 
are generally used in ‘baseload’ mode and can therefore not be economic if they are in 
competition with combined cycles or other electricity-generating installations. The same 
allocation rules therefore must not be applied to electricity generating activities subject to a 
purchase obligation and to similar activities where this obligation does not apply.
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Изменение 150
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
[х)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, и която попада под обхвата само 
на категория „Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I.

[ф)]„генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, която предимно доставя 
електроенергия към обществените 
електрически мрежи и която попада 
под обхвата само на категория 
„Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I.

Or. en

Обосновка

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation. 
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended. 
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.

Изменение 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
фа) „отрасли, изложени на 
значителен риск от изпускане на 
въглерод“ означава отрасли, 
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определени съобразно критериите, 
посочени в член 10а, параграф 9 и 
изброени в приложение 1а.

Or. en

Обосновка

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Изменение 152
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
фа) „отрасли, изложени на 
значителен риск от изпускане на 
въглерод“ означава отрасли, 
определени съобразно критериите, 
посочени в член 10а, параграф 9 и 
изброени в приложение 1а.

Or. en

Обосновка

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Изменение 153
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) „енергоемки предприятия“ са 
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стопански единици съгласно 
приложение 2 аб.

Or. de

Обосновка

The definition of electricity-intensive businesses should be as clearly circumscribed as 
possible in Annex 3 and be considered the basis for the free allocation of allowances.

Изменение 154
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
фа) „временно сертифицирано 
намаляване на емисиите”, или „tCER” 
означава единица, получена в 
резултат от проект за залесяване или 
повторно залесяване и изтичаща в 
края на периода на поетия 
ангажимент, следващ периода, в 
който е издадена съгласно член 12 от 
протокола от Киото и решенията, 
отнасящи се до Рамковата конвенция 
на ООН за изменението на климата и 
протокола от Киото.

Or. fr

Обосновка

The risk of impermanence in forests is dealt with in the CDM procedure by creating
temporary credits; the arrangements were laid down in 2003 at the Conference of Parties in 
Milan (Decision 19/CP.9). 
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Изменение 155
Philippe Busquin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
фа) „външна инсталация“ означава 
инсталация – собственост на и/или 
управлявана от трета страна –
изпълняваща фунция, която може да 
бъде осъществявана и чрез вътрешна 
производствена дейност, интегрирана 
в производствения процес на 
съответния отрасъл на 
икономиката.

Or. en

Обосновка

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Изменение 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
фа) „външна инсталация“ означава 
инсталация – собственост на и/или 
управлявана от трета страна –
изпълняваща фунция, която може да 
бъде осъществявана и чрез вътрешна 
производствена дейност, интегрирана 
в производствения процес на 
съответния отрасъл на 
икономиката.
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Or. en

Обосновка

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Изменение 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/87/EО
Член 6 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
Компетентният орган преразглежда 
разрешителното за емисии на 
парникови газове поне на всеки пет 
години и внася, при необходимост, 
съответни изменения.

заличава се

Or. de

Обосновка

The five-year regular review demanded by the Commission at various points in the climate 
and energy package is bureaucratic nonsense. A review already takes place on the basis of 
the reports.

Изменение 158
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/87/EО
Член 6 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
Компетентният орган преразглежда 
разрешителното за емисии на парникови 
газове поне на всеки пет години и внася, 

Компетентният орган преразглежда 
разрешителното за емисии на парникови 
газове поне на всеки пет години и внася, 
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при необходимост, съответни 
изменения.

при необходимост, съответни 
изменения, с оглед най-скоро 
установените научни данни.

Or. el

Обосновка

It should be stressed that the review of emissions permits and any proposed amendments will 
take place in the light of new scientific data.

Изменение 159
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/87/EО
Член 9 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 1,74 % в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 0,9 2% в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Or. en

Обосновка

The EU ETS sector must not be given an inadequately high burden to carry of 60% reduction 
share while contributing 40% to the emissions only. We therefore urge to treat the sectors 
similarly or ideally equally. The Non-ETS sector then should carry 13% reduction effort 
based on the emissions of 2005 for the period 2013 to 2020 which would then result in the 
same burden for the EU ETS. Carbon leakage is not only a question of free allowances but 
also a question of the availability of allowances in the market (liquidity).
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This would also result into an amendment of the proposal of the Effort Sharing decision.

Изменение 160
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/87/EО
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 1,74% в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с постоянен линеен 
процентен фактор от 1,10% в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Or. de

Обосновка

It is unclear how the Commission obtains the figure of 1.74%. If 1990 is taken as the 
reference year; if a 20% reduction target is applied, if account is taken of the distribution of 
reduction commitments between the sectors covered by ETS and the other sectors, as 
proposed by the Commission, and if Bulgaria and Romania are added, a 1.10% reduction per 
annum would suffice for the sectors covered by ETS in order to achieve the target.

Изменение 161
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/87/EО
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение
Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 1,74 % в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 2% в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 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."

Изменение 162
Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/87/EО
Член 9 – параграф 2

Text proposed by the Commission Изменение
Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията 
публикува абсолютното количество 
квоти за 2013 г. въз основа на общите 
количества квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Най-късно до 31 декември 2010 г.
Комисията публикува абсолютното 
количество квоти за 2013 г. въз основа 
на общите количества квоти, издадени 
от държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.
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Or. en

Обосновка

In order to ensure an appropriate level of certainty and predictability for the industry, the 
amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 
2008-2012 should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Изменение 163
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/87/EО
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2016 г.

Or. en

Обосновка

The linear factor should be evaluated at the mid-term of the third trading period in the light 
of available mitigation potential and cost effectiveness.

Изменение 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/EО
Член 9a – параграф 3 a (нов)

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 165
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 a (нов)
Директива 2003/87/EО
Член 9a a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
(6a) Добавя се следният член:

„Член 9аа
Корекции в общностното 
ценообразуване на електроенергия на 
хармонизирания пазар
Комисията оповестява справедливи 
правила за системата на образуване 
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на цени на едро на либерализирания и 
хармонизиран пазар на 
електроенергия, с цел да не се 
допускат неочаквани печалби на 
ядрените и водноелектрическите 
централи и спекулативни печалби за 
финансовите играчи поради 
секюритизацията на квотите.“

Or. en

Обосновка

In the wholesale market for electricity, pricing is based on the supply price at the margin. 
This price formation includes the cost of emissions allowances, which increases the price of 
all electricity. This is the source of unearned windfall profits of the hydro and nuclear power 
producers, who do not need to use allowances. The wholesale pricing system of electricity 
should be modified to prevent windfall profits for emission free electricity generators in order 
to avoid the bias of the market price formation especially for the benefit of the nuclear 
industry.

Изменение 166
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
Член 10 се заличава.

Or. en

Обосновка

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument. 
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Изменение 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. От 2013 г. нататък държавите-
членки отдават на търг всички квоти, 
които не са отпуснати безплатно в 
съответствие с член 10а.

1. От 2013 г. нататък орган на 
Общността отдава на търг всички 
квоти, които не са отпуснати безплатно 
в съответствие с член 10а.

2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг от 
всички държави-членки, се разпределя 
както следва:
a) 90 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между държавите-членки в 
зависимост от дела емисии, 
проверени в рамките на схемата на 
Общността за 2005 г., на 
съответната държава-членка.
б) 10 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между определени държави-членки с 
оглед гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността, 
което води до повишаване на 
количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение 
IIа.
За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността 
през 2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките 
на схемата на Общността за 2007 г.
При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
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разпределението да бъде 10 %.
3. Поне 20 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да
се използват за:

3. ЕС използва 100% от приходите, 
получени от търга за квоти, за:

a) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата и финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии; 

a) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност, възобновяеми енергийни 
източници и невъглеродна енергия, 
адаптиране към въздействията от 
изменението на климата и финансиране 
на изследователска и развойна дейност 
за намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии; 

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

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

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

ва) развитие на вектори на чиста 
енергия;

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

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

д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата; 

д) помощ за някои държави-членки да 
насърчават солидарността и 
растежа в Общността, до 10% от 
приходите от отдаването на търг за 
тези държави-членки, и подпомагане 
на развиващите се страни да се 
приспособят към последиците от 
измененията на климата; 

е) преодоляване на социалните е) преодоляване на социалните 
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последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на жилищата;  
както и че

последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на жилищата;  
както и че

ж) за покриване на 
административните разходи по 
управлението на схемата на Общността.

ж) за покриване на 
административните разходи по 
управлението на схемата на Общността, 
до [x%, подлежи на допълнително 
решаване] от общите приходи от 
отдаването на търг.

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

4. Комисията включва в докладите, 
които представя в съответствие с 
Решение № 280/2004/ЕО, информация 
за оползотворяването на средствата за 
всяка една от тези цели.

5. Най-късно до 31 декември 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че 
други участници в търга не пречат за 
неговото протичане. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от директивата чрез 
нейното допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член [23, параграф 3].

5. Най-късно до до 31 декември 2009 г. 
Комисията приема регламент, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3,  относно графика, 
управлението и други аспекти на търга, 
за да гарантира откритото му, прозрачно 
и недискриминационно протичане. 

Системата за отдаване на търг е 
предназначена да гарантира 
постоянно ликвиден и прозрачен 
пазар.
За да се гарантира постигането на 
тези цели, горепосоченият регламент 
се основава на следните принципи:
- използване на единна система, 
достъпна от разстояние, проста (с 
един цикъл), ефективна, на 
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разположение на приемлива цена, а 
цялостта й се гарантира от 
единствен управителен орган на 
равнище Общност; 

- гарантиран достъп до търга на
минимална цена за всеки участник, 
предоставил доказателства за 
платежоспособност и притежаващ 
открита сметка в регистъра на 
квотите;
- регламентът определя график на 
отдаваните на търг обеми, който е в 
съответствие със сроковете за 
изплащане на квотите и с 
финансовите ограничения на 
предприятията; този график 
изключва прибягване само до един 
търг за целия период.
Регламентът предвижда пазарен 
надзор от съществуваща или бъдеща 
организация, с мандат, подобен на 
този на надзорните органи за 
пазарите на суровини.

Or. fr

Обосновка

Auctions should be carried out at Community level and not Member State by Member State.

The EU must be able to invest more in energy and CO2 emissions reduction technologies, 
which are essential to prepare for emissions reductions by 2050. The use of revenues at 
Community level will enable European research to be well organised, particularly in 
comparison with the USA and Japan.

Изменение 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. От 2013 г. нататък държавите-членки 1. От 2013 г. нататък държавите-членки 
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отдават на търг всички квоти, които не 
са отпуснати безплатно в 
съответствие с член 10а.

отдават на търг всички 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 169
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение
a) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

a) 80% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2008 г., на съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.
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Изменение 170
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
ба) 10 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между държавите-членки в 
съответствие с постигнатото от 
тях в периода между базовата година 
по Протокола от Киото и 2008 г., с 
цел да бъдат отчетени усилията, 
положени до момента на въвеждане 
на схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Изменение 171
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
По смисъла на алинея б), що се отнася 
до разпределението на квотите 
между държавите-членки, с цел 
солидарност и растеж в Общността 
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се отчитат критерии като 
географски специфики и недостатъци 
на географските райони, по-
конкретно на отдалечените, 
планински или островни райони. 

Or. el

Изменение 172
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
За целите на точка б) 
разпределението на квоти между 
определени държави-членки следва да 
включва критерий, свързан с 
наличието на специфични географски 
пречки, като например периферно или 
изолирано разположение.

Or. en

Обосновка

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Изменение 173
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
2a. Комисията разпределя приходите 
от търга между държавите-членки, 
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пропорционално на издадените квоти, 
като взема предвид правилата за 
отпускане на квоти, посочени в 
приложение ІІа.

Or. en

Обосновка

All Member States should receive a proportion of the revenue from the auction which is 
organised at Community level. If it is decided to have the auction held by Member States, it is 
desirable to ensure that all Member States share equally in the revenue.

Изменение 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Поне 20 % от приходите, получени 
от търга за квоти, посочени в параграф 
2, както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да се 
използват за:

3. Приходите, получени от търга за 
квоти, посочени в параграф 2, както и 
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф се използват за:

Or. en

Обосновка

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.
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Изменение 175
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Поне 20 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да се 
използват за:

3. Поне 50% от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да се 
използват за:

Or. fr

Обосновка

The allowances auction must lead to a financial transfer from polluting industries towards 
activities to develop renewable energy sources, store carbon or prevent carbon release.

The certification process, respecting the six Helsinki criteria for sustainable development, in 
particular the sixth criterion on socio-economic benefits, should be the main condition for 
continuing exploitation of tropical forests.

In the EU the forestry and wood sector compensates for between 10 and 20 % of greenhouse 
gas emissions. 

Изменение 176
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
a) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата и финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 

a) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата и финансиране на 
изследователска и развойна дейност и 
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намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;

демонстрационен проект за 
намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;

Or. en

Обосновка

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Изменение 177
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20% до 2020 
г.

б) развитие на възобновяемите
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20% до 2020 
г., включително инвестиции в 
технологии за концентрирана 
слънчева електроенергия в 
Европейския съюз или трети 
държави;

Or. en

Обосновка

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
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can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Изменение 178
Dorette Corbey

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Изменение 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
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especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Изменение 180
Jerzy Buzek

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

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

в) технологии за „чисти въглища“, 
включително улавяне и геоложко 
съхранение на парникови газове, и по-
специално от въглищни 
електроцентрали;

Or. en

Обосновка

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Изменение 181
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
ва) модернизация на горивни 
инсталации, които използват 
въглища или заменянето им с по-
ефективни инсталаци с по-малки 
емисии на CO2;

Or. en
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Обосновка

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Изменение 182
Miloslav Ransdorf

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
ва) изследвания, разработване и 
въвеждане на технологии за 
съхранение на енергия;

Or. en

Обосновка

Expenses for auctioning will reduce the companies ability to pay for investments in climate-
friendly technologies and R&D. Thus the auctioning revenues should be recycled to pay for 
the development of these new technologies and R&D efforts. The revenues should not be used 
to solve any general budget problems.

Изменение 183
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
ва) възможност за по-нататъшно 
разработване на чисти енергийни 
носители като кислорода;

Or. en
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Обосновка

In relation to the allocation of allowances, we note that the proposed Directive currently 
makes allowances for the impact on energy-intensive industry due to competition from 
industries outside the European Union that are not under the same regulatory constraints to 
reduce greenhouse gas emissions ('Carbon Leakage').

Изменение 184
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
г) предотвратяване на обезлесяването, и
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването, и
по-специално в най-слабо развитите 
страни, по-конкретно чрез 
разработване на начин за 
сертифициране и допълнителни 
мерки от страна на държавите-
членки или техните региони, за да се 
увеличи приносът на горите и 
използването на горите за борба с 
изменението на климата, като 
същевременно се запазят другите 
функции на горите;

Or. fr

Обосновка

The allowances auction must lead to a financial transfer from polluting industries towards 
activities to develop renewable energy sources, store carbon or prevent carbon release.

The certification process, respecting the six Helsinki criteria for sustainable development, in 
particular the sixth criterion on socio-economic benefits, should be the main condition for 
continuing exploitation of tropical forests.

In the EU the forestry and wood sector compensates for between 10 and 20 % of greenhouse 
gas emissions.
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Изменение 185
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
г) предотвратяване на обезлесяването, и
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване или спиране на 
обезлесяването или деградацията на 
почвите, по-специално в най-слабо 
развитите страни;

Or. en

Обосновка

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Изменение 186
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
га) инвестициите в развиващи се 
страни, ратифицирали Протокола от 
Киото и възнамеряващи да 
ратифицират бъдещата 
международна конвенция, ще 
допринесат за допълнително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, надвишаващо 20% -
равнището, което трябва да се 
постигне в Европейския съюз, а също 
ще допринесе и за развитието на 
икономика на ниски емисии в 
развиващите се страни; 
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Or. el

Обосновка

It is of capital importance that the monies obtained from  auctioning allowances be invested 
with the aim of creating a low emission economy not only within the Community, but in 
developing countries. Climate change knows no borders and requires a collective effort.

Изменение 187
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
преодоляване на социалните последици 
за домакинства с ниски и средни доходи 
посредством подобряването на тяхната 
енергийна ефективност и изолацията на 
жилищата; и

преодоляване на социалните последици 
за домакинства с ниски и средни доходи 
посредством подобряването на тяхната 
енергийна ефективност и изолацията на 
жилищата, предоставяне на субсидии 
или предвиждане на специални цени 
за основните стоки, или други 
финансови облекчения;

Or. el

Обосновка

Given that auctioning will be used in sectors which can pass on the cost of the allowances to 
the product prices, it is important that part of the revenue from the auctions should be 
channelled into aid for consumers and households on low and medium-sized incomes who 
will be more affected by increases in the prices of basic goods.

Изменение 188
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 – буква е a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение
еа) смекчаване на въздействието на 
схемата за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове в райони, 
засегнати от тежки географски или 
демографски проблеми, като се 
вземат допълващи мерки за 
разработване на устойчива енергийна 
политика;

Or. el

Изменение 189
Alyn Smith

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
еа) смекчаване на въздействието на 
схемата за търговия с квоти в 
райони, засегнати от постоянни и 
тежки географски или демографски 
проблеми, като им се предоставят 
допълнителни средства за 
разработване на устойчива енергийна 
политика;

Or. en

Обосновка

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.
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Изменение 190
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член10 – параграф 3 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
еб) повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и 
насърчаване на предприемачески 
действия за реагиране на 
измененията на климата, като се 
акцентира върху енергийната 
ефективност и се увеличи 
финансирането за възобновяеми 
енергийни източници, за 
научноизследователска и развойна 
дейност  в областта на 
технологиите за ниски емисии и 
технически подобрения на 
инфраструктурата.

Or. el

Изменение 191
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
ж) за покриване на 
административните разходи по 
управлението на схемата на 
Общността.

заличава се

Or. en
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Обосновка

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Изменение 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
3a. Поне 50 % от приходите се 
използват за финансиране на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, избягване на 
обезлесяването и деградацията на 
почвата и за приспособяване към 
изменението на климата в държави, 
които не са сред изброените в 
приложение І към РКОНИК.

Or. en

Обосновка

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Изменение 193
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение
3a. Държавите-членки 
възстановяват, в съответствие с 
правилата за държавна помощ за 
опазване на околната среда, поне 50% 
от приходите, получени от търга за 
квоти, посочени в параграф 2, 
включително всички приходи от 
търга по буква б) на същия параграф, 
на дружествата от същите тези 
държави, които са участвали в търга, 
при условие че средствата ще бъдат 
вложени в технологии с ниски емисии 
на въглерод, включително улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове. Не се допуска възстановяване 
на средства на генератори на 
електроенергия, с изключение на 
електроенергията, произведена във 
връзка с промишлено потребление на 
топлоенергия или от отпадъчни 
материали от промишлени процеси.

Or. en

Обосновка

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may under the state aid rules give support to 
environmental investments by companies, but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to  
companies that particitated in. The power sector will get no revenues back because they can 
easily pass on the costs to their customers.

Изменение 194
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/EО
Член 10 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение
3a. Комисията гарантира, че 
прилагането на букви а), б), е) и еа) на 
параграф 3 допринася за укрепването 
на общностната цел за икономическо, 
социално и териториално 
сближаване, както и че прилагането 
на буква ж) на същия параграф 
включва, по целесъобразност, 
разходите, които се покриват от 
регионалните и местните органи.

Or. en

Обосновка

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Изменение 195
Lena Ek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи 
от директивата чрез нейното 
допълване, се приема в съответствие с 

5. Най-късно до 31 декември 2009 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане.
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процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член [23, параграф 3].

Комисията се консултира с всички 
съответни заинтересовани страни, 
преди да внесе този регламент. 
Отдаването на търг е замислено и се 
провежда в съответствие със 
следните условия:
a) целта на търговете е отдаването 
на квотите на оператори и пазарни 
посредници на определена от пазара 
цена, а не постигането на 
максимизиране на печалбите или на 
предварително установена цена;
б) през цялото време се поддържа 
достатъчно ликвидност на пазара, 
по-специално през 2013 г. За тази цел 
процесът следва да бъде предсказуем, 
особено по отношение на графика и 
последователността на търговете и 
обемите, които ще се предоставят;
в) търговете са отворени за участие 
за всички титуляри на валидни 
сметки в рамките на СТЕ на ЕС, 
които могат да представят 
финансова гаранция, че офертите ще 
бъдат изпълнени;
г) всички оператори и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат справедлив и равен достъп до 
търга и могат да участват 
пълноценно;
д) участието не трябва да води до 
неоправдана финансова тежест за 
операторите;
е) всички участници имат достъп до 
една и съща информация по едно и 
също време; и 
ж) участниците в търга не сключват 
тайни споразумения или предприемат 
други действия, които да пречат за 
неговото протичане. 
Мярката, посочена в алинея първа и
която е предназначена да измени
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълни, се приема в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behavior.

Изменение 196
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Най-късно до 31 декември 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

5. Най-късно до 30 юни 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.
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Изменение 197
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
5a. Държавите-членки, както и 
компетентен орган, назначен от 
Комисията могат да купуват и 
продават квоти на пазара с цел 
намаляване до минимум на 
колебанията в цената на въглерода.

Or. en

Обосновка

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or for example the 
ECB.

Изменение 198
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
5a. До 31 декември 2008 г. Комисията 
публикува ясна дефиниция за квоти на 
емисии, която да изключва 
възможността за тяхната 
секюритизация на финансовите 
пазари, а в търговете да предоставя 
привилегирована позиция на 
участници, които биха ги използвали 
за производството на енергия или 
промишлени стоки.
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Or. en

Обосновка

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.

Изменение 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
Преходни правила на общностно 

равнище за хармонизирано безплатно 
разпределение на квоти

Изискване по отношение на квотите 
при внос

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

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за
изискването от вносителите да 
предават своите квоти по отношение 
на внесени стоки, произведени по 
енергоемка технология, посочени в 
параграфи 2-6 и 8, ако съответните 
отрасли не получават безплатни 
квоти по системата на Общността.

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

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

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
инсталации от Общността, които 
не получават безплатни квоти и при 
които има значителен риск от 
изтичане на въглерод, както и 
инсталации от трети страни са 
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енергийната ефективност, 
алтернативните разрешения и 
производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите.
Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за 
производство електроенергия.

поставени при равни условия.

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

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, съпоставимо с това 
в Общността, Комисията ще 
преразгледа тези мерки, за да гарантира, 
че изискването по отношени на 
квотите при внос (ИКВ) се прилага 
единствено в случаите, когато това е 
напълно обосновано от гледна точка на 
това споразумение.

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

2. От 1 януари 2013 г. нататък ИКВ 
се прилага по отношение на стоки, за 
които в съответствие с параграф 5 е 
определено, че носят риск от 
изпускане на въглеродни емисии или 
ще са изложени на международна 
конкуренция, докато други държави и 
административни райони не бъдат 
задължени да предприемат 
задължителни и доказуеми действия 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове. Вносителите и 
износителите на стоки съответно 
трябва да предадат или имат право 
да получат квоти, при условие, че:
a) държавата или 
административният район, в който 
стоките са произведени, се определя 
от Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 23, 
параграф 2, които не попадат в 
международната рамка за политика 
за климата след 2012 г. и не трябва да 
предприемат задължителни и 
доказуеми действия за намаляване на 
емисиите на парникови газове; както 
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и че 
б) е установена методология за 
такива стоки съгласно параграф 3.
ИКВ не се прилага към внос на стоки, 
произведени в държави или 
административни райони, които са 
свързани със СТЕ на ЕС съгласно член 
26.

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

3. Комисията изчислява средното 
равнище на емисии на парникови 
газове, получаващи се при 
производството на отделни стоки 
или категории стоки в цялата 
Общност, като взема предвид 
информацията от независимо 
заверени доклади по член 14 и всички 
съществени емисии, обхванати от 
СТЕ на ЕС. В съответствие с 
процедурата, посочена в член 23, 
параграф 2 Комисията установява 
методология за изчисляване на ИКВ, 
което да се прилага по отношение на 
стоки или категории от стоки, 
съдържащи съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии, или 
изложени на международна 
конкуренция, еквивалентно на 
средното равнище на емисии на 
парникови газове в резултат от 
производството на отделни стоки в 
цялата Общност, умножено по 
тонажа на внесените стоки.

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които извършват 
дейност през 2013 г., и са получили
безплатно разпределение на квоти за 
периода 2008—2012 г., не надвишава 
процента, който представляват 
съответните емисии от тези 
инсталации за периода 2005-2007 г. от 
общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

4. За да улесни установяването на 
методология в съответствие с 
параграф 3, Комисията може да 
включи в разпоредбите, приети 
съгласно членове 14 и 15, изисквания 
към операторите да докладват за 
производството на стоки и 
удостоверяването на тази
информация от независима 
организация. 

5. Максималното количество квоти, 5. Вносителите на стоки, които 
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което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността считано от 
2013 г. нататък, не надвишава, през 
2013 г., общото количество проверени 
емисии на тези инсталации за 
периода 2005—2007 г. Всяка следваща 
година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации, 
се коригира посредством линейния 
фактор, посочен в член 9.

отговарят на условията на параграф 
1, се приканват да представят 
писмена декларация във връзка със 
съответния внос. Писмената 
декларация потвърждава, че 
достатъчен брой квоти, както е 
определено в съответствие с 
параграф 3, са предадени в регистъра 
на Общността по отношение на 
стоките, подлежащи на внос в 
съответствие със специфичните 
административни процедури, които 
Комисията е установила в 
разпоредбите си.

6. Пет процента от количеството 
квоти, отпуснато на Общността в 
съответствие с членове 9 и 9а за 
периода 2013—2020 г., е запазено за 
новите участници — това е 
максималното количество, което 
може да бъде отпуснато на новите 
участници в съответствие с 
правилата, приети съгласно параграф 
1 на настоящия член.

6. ИКВ може да бъде изпълнено от 
квоти на ЕС или квоти от 
системата за търговия с емисии на 
друга държава, които са признати 
като еквивалентни по своята 
строгост на системата на 
Общността.

Количеството се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.
Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за произведена 
от нови участници електроенергия.
7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

7. Всички съществени условия за ИКВ 
и мерките за прилагането им се 
приемат и прилагат най-късно до 1 
януари 2012 г.

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли 
със съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии ще получават 
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безплатни квоти, в размер до 100 % 
от определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество.
9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8. 

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това всяка година, Комисията определя 
отраслите  и стоките по параграф 2, 
като взема предвид доказателствата, 
представени от заинтересованите 
участници.

Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от директивата 
чрез нейното допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от директивата 
чрез нейното допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които са с повишени емисии на 
въглерод, като обръща внимание на:

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които са с повишени емисии на 
въглерод, като обръща внимание на:

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

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

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

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

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

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

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

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

За да се определи това дали 
повишението на разходите вследствие 
на общностната схема може да бъде 
отразено, е възможно да се стъпва на 
преценка на нереализираните продажби, 
в резултат от повишението на цената на 

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

въглерода или от отражението върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.

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 200
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До 30 юни 2010 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността.

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 circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.
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Изменение 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До 30 юни 2010 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

За отрасли или клонове на 
промишлеността, които са 
подложени на "изпускане на 
въглерод", съотношението на 
квотите, разпределяни безплатно, е 
100%, докато се постигне 
международно споразумение, считано 
за удовлетворително по критериите, 
определени в член 28, параграф 1 от 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Transitional rules for allocating free allowances may be brought forward by one year without 
causing problems.

It should be confirmed in the body of the Directive that  sectors or branches of industry that 
are subject to carbon leakage may receive free allowances until a satisfactory international 
agreement is reached. This provision is essential to secure investment planning in the EU 
area.

Изменение 202
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До юни 2010 г. Комисията приема 
допълнителни напълно хармонизирани 
изпълнителни мерки на равнище на 
Общността за разпределението на квоти, 
посочени в параграфи 2-6 и 8 и 8а.

Or. de

Обосновка

In order to ensure legal certainty, all essential provisions must be set out in the directive 
itself.

Изменение 203
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. От 2013 г. нататък държавите-
членки разпределят безплатни квоти 
за целия период. До 30 юни 2009 г.
Комисията приема напълно 
хармонизирани изпълнителни мерки на 
равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2 и 3 по хармонизиран начин.

Or. en

Обосновка

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.
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Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Изменение 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До 30 юни 2010 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността.

Or. en

Обосновка

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Изменение 205
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 

1. До 30 юни 2010 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти по 
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параграфи 2-6 и 8. хармонизиран начин.

Or. en

Обосновка

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Изменение 206
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

До 30 юни 2010 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8 по хармонизиран 
начин.
Когато като гориво или за 
производствени нужди се използва 
отработен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отработен газ, 
при спазване на същите принципи по 
отношение на разпределението, 
които се прилагат спрямо тази 
инсталация.

Or. en

Обосновка

The allocation principles for free allowances must be known in time to provide clarity 
concerning the future situation so that investments are not prevented. The use of waste gases 
from production processes contributes to the conservation of resources and reduction of 
emissions. Electricity produced under these special circumstances should be excluded from 
auctioning and be treated in the same way as the waste gas generating installation, because it 
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is predominantly used internally.

Изменение 207
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До 31 декември 2010 г. Комисията 
приема напълно хармонизирани 
изпълнителни мерки на равнище на 
Общността за разпределението на квоти, 
посочени в параграфи 2-6 и 8 по 
хармонизиран начин.

Or. en

Обосновка

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this Article need to be connected to the 
deadline foreseen in Article 11, paragraph 1. According to this Article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It it 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Изменение 208
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До 31 декември 2010 г. Комисията 
приема напълно хармонизирани 
изпълнителни мерки на равнище на 
Общността за разпределението на квоти, 
посочени в параграфи 2-6 и 8 по 
хармонизиран начин.
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Or. en

Обосновка

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing

Изменение 209
Herbert Reul

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.
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Изменение 210
Hannes Swoboda

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

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

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3. Комисията се 
консултира със социалните 
партньори на засегнатите отрасли 
при определянето на принципите за 
поставянето на критерии в тези 
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 circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Изменение 211
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 

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

регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3. Като определя 
принципите за поставяне на 
критерии за отделните отрасли 
Комисията се консултира със 
засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

The amendmentss emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Изменение 212
Werner Langen

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, и не се насърчава повишаване 
на емисиите.

Or. de
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Обосновка

In order to ensure legal certainty all essential provisions must be set out in the Directive.

Изменение 213
Dragoş Florin David

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавянето и съхранението на парникови 
газове, и не се насърчава повишаване на 
емисиите.

Or. en

Обосновка

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this Article need to be connected to the 
deadline foreseen in Article 11, paragraph 1. According to this Article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It it 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.
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Изменение 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се 
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите чрез 
използването на критерии. Без да се 
засягат критериите, специфични за 
отрасъла, се вземат предвид предвид 
най-ефикасните техники, общо 
приложимите алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса и потенциала, 
включително и техническия 
потенциал, за намаляване на 
емисиите. Мерките следва да
насърчават намаляването на 
специфичните емисии. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия.

Or. en

Обосновка

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.
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Изменение 215
Hannes Swoboda

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

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, който да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите чрез използването на 
критерии. Без да се засягат 
критериите, специфични за 
отрасъла, се вземат предвид ефикасни 
техники, алтернативни решения, общо 
приложимите алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса и потенциала, 
включително и техническия 
потенциал, за намаляване на 
емисиите. Мерките следва да
насърчават намаляването на 
специфичните емисии. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия, с 
изключение на електроенергия, 
произведена от отпадъчни газове от 
промишление произведствени 
процеси.
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отпадъчен газ, 
при спазване на същите принципи по 
отношение на разпределението, 
които се прилагат спрямо тази 
инсталация.

Or. en
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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 circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Изменение 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват хармонизирани 
критерии за сравнение и оценка за 
емисиите на парникови газове и за 
енергийната ефективност за 
инсталациите във всеки отрасъл, 
който получава безплатно 
разпределение на квоти. Тези 
отраслови критерии следва да се 
основават на най-добрите техники и 
технологии в областта на 
парниковите газове и енергийната 
ефективност, които са налице на 
пазара, включително алтернативните 
решения и производствени практики, 
използването на биомаса, комбинирано 
производство на енергия и улавяне и 
съхранение на парникови газове.
Разпределението на безпланти квоти 
за инсталациите следва да се 
извършва на ниво, което да не 
надвишава посоченото от критерия 
за сравнение и оценка за съответния 
отрасъл, така че да бъдат 
възнаградени най-ефективните 
оператори. Като цяло мерките, 
упоменати в първа алинея, не 
насърчават повишаване на емисиите. Не 
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се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на 
електроенергия, която се продава на 
трети страни. безплатното 
разпределяне на квоти се прави по 
отношение на самогенериране като 
вторичен продукт от производствени 
процеси или в съответствие с член 
10а, параграф 7 и 8, освен ако това не 
се прави с цел продажба на трети 
страни.

Or. en

Обосновка

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Изменение 217
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, който да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се вземат 
предвид най-ефикасните техники, 
заместителите, алтернативните 



PE409.397v01-00 70/109 AM\730636BG.doc

BG

насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство 
електроенергия.

производствени процеси, използването 
на биомаса и улавянето и съхранението 
на парникови газове, и не се насърчава 
повишаване на емисиите.

Or. en

Обосновка

The technological potential of reduction is to be recognized by the Commission in the 
allocation procedure, because major emissions in certain sectors are not reducible (process 
emissions). The effect on climate change from process emissions is the same as from energy 
emissions. For the question of free allocation (carbon leakage) the process emissions are an 
essential cost factor. Therefore the technological potential for the reduction of emissions 
should be recognized according to the current Annex III of Directive 2003/87/EC paragraph
3.

Изменение 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. fr
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Обосновка

Transitional rules for allocating free allowances may be brought forward by one year without 
causing problems.

It should be confirmed in the body of the Directive that  sectors or branches of industry that 
are subject to carbon leakage may receive free allowances until a satisfactory international 
agreement is reached. This provision is essential to secure investment planning in the EU 
area.

Изменение 219
Herbert Reul

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, и не се насърчава повишаване 
на емисиите

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

Or. en

Обосновка

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

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

Изменение 220
Miloslav Ransdorf

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавянето и съхранението на парникови 
газове, и не се насърчава повишаване на 
емисиите.

Or. en
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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 221
Erika Mann

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавянето и съхранението на 
парникови газове, и не се насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия извън:

1) Инсталации за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия
2) Производство на енергия чрез 
отпадъчни продукти от промишлени 
производствени процеси

Or. de
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Обосновка

Combined heat and power production (CHP) is the most economic means of producing both 
electricity and heat from primary energy sources. This fact is exploited by many Member 
States. In order not to impose new burdens on this type of installation, and to create an 
incentive for establishment of new such plants, full auctioning should continue to be restricted 
to pure electricity production plants in the energy industry.

Изменение 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Както за преките, така и за 
косвените емисии, Чрез мерките по 
алинея първа се гарантира, че, в 
рамките на възможното, 
разпределението се извършва по начин, 
при който се стимулира използването на 
ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, и за намаляване на 
емисиите, като например 
високоефективното комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия, с изключение на 
електроенергията, произведена или 
във връзка с промишлено потребление 
на топлинна енергия или от 
отпадъчни материали от 
промишлени процеси, при условие, че е 
за нуждите на стопанския субект; и в 
двата случая квотите се разпределят 
на същия принцип за разпределение, 
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който се прилага за промишлена 
дейност, както е посочено в 
приложение І.
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, всички квоти се 
разпределят на оператора на 
съоръжението, произвеждащо 
този отпадъчен газ безплатно, 
при спазване на същите принципи 
по отношение на 
разпределението, които се 
прилагат спрямо тази 
инсталация. 

Or. en

Обосновка

High efficiency combined-heat and power offers a very significant CO2 savings potential but 
to be realised, this potential requires that the ETS takes into consideration the specificity of 
combined heat and power in its allowance allocation methodology.

Изменение 223
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват хармонизирани 
критерии за сравнение и оценка за 
емисиите на парникови газове и за 
енергийната ефективност за 
инсталациите във всеки отрасъл, 
който получава безплатно 
разпределение на квоти. Тези 
отраслови критерии за сравнение и 
оценка следва да се основават на най-
добрите техники и технологии в 
областта на парниковите газове и 
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производство електроенергия. енергийната ефективност, 
потенциала, включително 
техническия потенциал за 
намаляване на емисиите и 
технологиите, налични на пазара,
включително, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, 
комбинирано производство на енергия,
и улавяне и съхранение на парникови 
газове. Разпределянето на безплатни 
квоти за инсталациите следва да се 
извършва на ниво, което да не 
надвишава посоченото от критерия 
за сравнение и оценка за съответния 
отрасъл, така че да бъдат 
възнаградени най-ефективните 
стопански субекти. Като цяло 
мерките, упоменати в първа алинея, 
не насърчават повишаване на емисиите 
за единица произведен продукт. Не се 
допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на
електроенергия.
Като определя принципите за 
поставяне на критерии за отделните 
отрасли Комисията се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing Directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.
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Изменение 224
Lena Ek

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се
вземат предвид най-ефикасните 
техники, включително 
комбинираното производство на 
топло- и електроенергия, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавянето и съхранението 
на парникови газове, и не се насърчава 
повишаване на емисиите
 Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за производство на
електроенергия.

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 
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.
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Изменение 225
Philippe Busquin

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавянето и съхранението на парникови 
газове, и не се насърчава повишаване на 
емисиите
 Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за производство на 
електроенергия, с изключение на 
електроенергия, произведена от 
отработени газове от промишление 
произведствени процеси.
Когато като гориво се използва 
отработен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отработен газ, 
при спазване на същите принципи по 
отношение на разпределението, 
които се прилагат спрямо тази 
инсталация.

Or. en

Обосновка

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 
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these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.

Изменение 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

Чрез мерките по алинея първа се 
гарантира, че, в рамките на 
възможното, разпределението се 
извършва по начин, при който се
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, и за 
намаляване на емисиите, като се 
вземат предвид най-ефикасните 
техники, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавянето и съхранението на парникови 
газове, и не се насърчава повишаване на 
емисиите
. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия, с изключение на 
електроенергията, произведена или 
във връзка с промишлено потребление 
на топлинна енергия или от 
отпадъчни материали от 
промишлени процеси, при условие, че е 
за нуждите на стопанския субект; и в 
двата случая квотите се разпределят 
на същия принцип за разпределение, 
който се прилага за промишлена 
дейност, както е посочено в 
приложение І.

Все пак, когато като гориво се 
използва отработен газ от 
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производствен процес, всички 
квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отработен 
газ безплатно, при спазване на 
същите принципи по отношение 
на разпределението, които се 
прилагат спрямо тази 
инсталация.

Or. en

Обосновка

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Изменение 227
Dorette Corbey

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

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на
електроенергия, с изключение на 
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електроенергията, произведена или 
във връзка с промишлено потребление 
на топлоенергия, или от отпадъчни 
материали от промишлени процеси; 
като по отношение и на двата вида 
производство на електроенергия се 
разпределят квоти в съответствие 
със същите мерки по прилагането, 
посочени в алинея 1 и параграф 7, 
които се прилагат спрямо основния 
промишлен процес.

Or. en

Обосновка

In the past years industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated with the same allocation principles, because there is supposedly one electricity 
market. This is a misperception. Power and heat produced in connection to industrial 
processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy production 
should be allocated according to the rules applying to that sector – as they are essential part 
of that sector.

Изменение 228
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
Когато като гориво се използва газ от 
производствен процес, който не може 
да бъде избегнат, квоти се 
разпределят на оператора на 
инсталацията, произвеждаща този 
неизбежен газ, при спазване на 
същите принципи по отношение на 
разпределението, които се прилагат 
спрямо съответната инсталация.

Or. en
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Обосновка

The capture and subsequent use of unavoidable process gases enhances resource efficiency 
and contributes thus to overall CO2 emissions reduction.

Изменение 229
Paul Rübig

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

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

След сключване от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което води до задължително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, съпоставимо с това в 
Общността, Комисията преразглежда
тези мерки за следващия период, 
започващ през 2021 г., за да гарантира, 
че безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на това споразумение.

Or. en

Обосновка

The allocation rules (cap setting as well as free allocation) must not be changed within an 
ongoing trading period. This would undermine any calculation and risk management strategy 
of investors. Planning security is essential. The ex-ante principle for stating “the rules of the 
game” must remain stable within a period.

Изменение 230
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение
1a. Инсталациите, независимо дали 
са отдадени на външен изпълнител, 
или не, ще бъдат третирани по 
еднакъв начин, що се отнася до 
квотите за емисии.

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.

Изменение 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1a. Инсталациите, независимо дали 
са отдадени на външен изпълнител, 
или не, ще бъдат третирани по 
еднакъв начин, що се отнася до 
квотите за емисии.

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.
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Изменение 232
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1a. В случай че може надлежно да се 
докаже, че рискът от изпускане на 
въглеродни емисии не може да се 
предотврати по друг начин, на тези 
отрасли, в които електроенергията 
представлява голям дял от 
производствените разходи и се 
произвежда ефективно, се отпуска 
максимален размер квоти за 
отразяването на разходите, свързани 
с емисиите на CO2, в цените на 
електроенергията. Това 
разпределение се основава на средното 
потребление на електроенергия на 
тези инсталации, определено на 
годишна база, и на очаквания размер 
на разходите, свързани с CO2, които 
се отразяват в цените при 
типичното производство на 
електроенергия с определяне на 
пределни цени, като допълва 
безплатно разпределените квоти за 
преки емисии, без да променя общото 
количество на квотите съгласно член 
9.

Or. en

Обосновка

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.
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Изменение 233
Philippe Busquin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
1a. В случай че може надлежно да се 
докаже, че рискът от изпускане на 
въглеродни емисии не може да се 
предотврати по друг начин, на тези 
отрасли, в които електроенергията 
представлява голям дял от 
производствените разходи и се 
произвежда ефективно, се отпуска 
максимален размер квоти за 
отразяването на разходите, свързани 
с емисиите на CO2, в цените на 
електроенергията. Това 
разпределение се основава на средното 
потребление на електроенергия на 
тези инсталации, определено на 
годишна база, и на очаквания размер 
на разходите, свързани с CO2, които 
се отразяват в цените при 
типичното производство на 
електроенергия с определяне на 
пределни цени, като допълва 
безплатно разпределените квоти за 
преки емисии, без да променя общото 
количество на квотите съгласно член 
9.

Or. en

Обосновка

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.
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Изменение 234
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграфи 2 и 3

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

заличава се

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

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.
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Изменение 235
Angelika Niebler

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

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, електроенергията, 
произведена извън инсталации за 
комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия,  
инсталациите за улавяне, 
тръбопроводите за транспортиране или 
местата за съхранение на емисии на 
парникови газове, не могат да се ползват 
от безплатно разпределение на квоти.

Or. de

Обосновка

Allocation subject to charge should be limited to electricity production which is not produced 
by cogeneration in order not to impose an additional burden on this most efficient form of 
electricity production and not to undermine CHP promotion mechanisms in various countries.

Изменение 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 237
Erika Mann

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

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, инсталациите за 
производство на електроенергия, 
извън инсталации за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия,  инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

Or. de

Обосновка

See Justification Article 1 - point 8 - point 1.

Изменение 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

параграф 3, генераторите на 
електроенергия, различни от тези, 
които работят с цел задоволяване на 
собствените нужди от 
електроснабдяване, като вторичен 
продукт от промишлени процеси, или 
в съответствие с член 10a, параграфи 
7 и 8, инсталациите за улавяне, 
тръбопроводите за транспортиране или 
местата за съхранение на емисии на 
парникови газове не могат да се ползват 
от безплатно разпределение на квоти.

Or. en

Обосновка

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.

Изменение 239
Werner Langen

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

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, електроенергията, 
произведена извън инсталации за 
комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия,
инсталациите за улавяне, 
тръбопроводите за транспортиране или 
местата за съхранение на емисии на 
парникови газове, не могат да се ползват 
от безплатно разпределение на квоти.

Or. de
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Обосновка

Free allocation should be restricted to electricity production produced in cogeneration 
installations so as not to undermine CHP promotion mechanisms in various countries. 

Изменение 240
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Обосновка

The gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as proposed for other 
sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100% full auctioning just in 
2020. The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Изменение 241
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 

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

местата за съхранение на емисии на 
парникови газове не могат да се ползват 
от безплатно разпределение на квоти.

Or. en

Обосновка

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Изменение 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
2a. Ако за определени продукти или 
процеси не са установени никакви 
критерии за сравнение и оценка в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3], на съответната 
инсталация се разпределят квоти за 
емисии според средното годишно 
разпределение за втория период на 
търгуване по СТЕ на ЕС, коригирани с 
линейния коефициент в 
съответствие с член 9. Взема се 
предвид техническият потенциал за 
намаляване на емисиите на 
съответните съоръжения.
В случай че продуктите или 
процесите не са били обхванати от 
втория период на търгуване по СТЕ 
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на ЕС, се прилага принципът на 
запазване на придобити права.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 243
Angelika Niebler

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

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

3. Инсталации за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия по смисъла на 
Директива 2004/8/ЕО се ползват от 
безплатно разпределение на квоти на 
основата на стандартни 
общоевропейски критерии за 
сравнение и оценка. Те се издават и 
контролират в рамките на 
хармонизирана процедура.

Or. de

Обосновка

Co-generation installations are the most efficient form of electricity production. For this 
reason, they are even encouraged in many Member States. The burden in the form of the 
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provisions of paragraph 3 would run directly contrary to this promotion effort.

Изменение 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

3. Топлоенергията, доставяна за 
използване от промишлеността,  без 
значение дали е произведена в 
съчетание с електроенергия, 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, 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
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Обосновка

Heat production must have proper and clear rules. This 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 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Изменение 245
Werner Langen

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

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

3. Инсталации за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия по смисъла на 
Директива 2004/8/ЕО се ползват от 
безплатно разпределение на квоти на 
основата на стандартни 
общоевропейски критерии за 
сравнение и оценка. Те се издават и 
контролират в рамките на 
хармонизирана процедура.

Or. de

Обосновка

Co-generation installations are the most efficient form of electricity production. For this 
reason, they are even encouraged in many Member States. The burden in the form of the 
provisions of paragraph 3 would run directly contrary to this promotion effort.



PE409.397v01-00 96/109 AM\730636BG.doc

BG

Изменение 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Обосновка

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.
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Изменение 247
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Инсталации за производство на 
енергия, които използват 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, се ползват от безплатно 
разпределение на квоти на основата 
на общоевропейски критерии за
сравнение и оценка.

Or. de

Обосновка

See Justification Article 1 - point 8 - point 1.

Изменение 248
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 

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

на топлоенергия посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
икономически оправдано търсене, за да 
се гарантира еднакво отношение спрямо 
другите производители на 
топлоенергия. Безплатно 
разпределение на квоти получава и 
производството на енергия в 
инсталации за комбинирано 
производство на електроенергия и 
топлоенергия за системи за 
централно отопление, както и по 
отношение на производството на 
електроенергия, произвеждана за 
собственото потребление на тази 
инсталация. Всяка година след 2013 г. 
общото количество, разпределено на 
подобни инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

The text needs to be clear when indicating the situations which are eligible for free allocation. 
Furthermore the cogeneration installations which supply energy for DHS (district heating 
systems) must be supported by the authorities because they also support the sustainable use of 
resources and the fight against climate change and a public service being affordable for the 
majority of population.

Изменение 249
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 

3. Инсталациите за производство на 
топло- и електроенергия се ползват, 
при прилагане на метод, свързан с 
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на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. Всяка 
година след 2013 г. общото 
количество, разпределено на подобни
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

критерии за сравнение и оценка, от 
безплатно разпределение на квоти по 
отношение на производството на 
топлоенергия посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, а 
също така и производителите на 
топлоенергия за централно 
отопление, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия.

Or. en

Обосновка

In some countries more than 50% of heat demand is supplied by district heating, which is 
important in many Member States. Any obligation imposed on that sector to buy allowances 
could cause an increase of the heat prices, bringing undesirable social and environmental 
consequences. There is a risk that households would replace more expensive network supplied 
heat by individual coal firing subject to less strict emission control.

Изменение 250
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Генераторите на електроенергия
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. Всяка 
година след 2013 г. общото количество, 

3. От безплатно разпределение на квоти 
се ползва производството на 
топлоенергия, когато тази 
топлоенергия се доставя на 
промишлени предприятия  или на 
други потребители, посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
икономически оправдано търсене, за да 
се гарантира еднакво отношение спрямо 
другите производители на 
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разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния фактор, посочен 
в член 9.

топлоенергия. Всяка година след 2013 г. 
общото количество, разпределено на 
подобни инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

In order to avoid a different system in the different Member States for the allocation of heat 
production, the new directive should set common EU harmonised rules for free allocation to 
heat production, which can be seen as a form of support for highly efficient cogeneration of 
heat and power (CHP).

Изменение 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

3. От безплатно разпределение на квоти 
се ползва производството на 
топлоенергия, когато тази 
топлоенергия се доставя на 
промишлени предприятия  или на 
други потребители, посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
икономически оправдано търсене, за да 
се гарантира еднакво отношение спрямо 
другите производители на 
топлоенергия. Всяка година след 2013 г. 
общото количество, разпределено на 
подобни инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en
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Обосновка

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged. 

Изменение 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграфи 4 и 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които извършват 
дейност през 2013 г., и са получили 
безплатно разпределение на квоти за 
периода 2008—2012 г., не надвишава 
процента, който представляват 
съответните емисии от тези 
инсталации за периода 2005-2007 г. от 
общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

заличава се

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността считано от 
2013 г. нататък, не надвишава, през 
2013 г., общото количество проверени 
емисии на тези инсталации за 
периода 2005—2007 г. Всяка следваща 
година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации, 
се коригира посредством линейния 
фактор, посочен в член 9.

Or. en
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Обосновка

It is not clear if the installations referred to address each single installation or some kind of 
grouping of installations. It is also not clear to what the correction factor shall be applied to 
and to which purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated fully. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus the Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Изменение 253
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграфи 4 и 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 г. 
от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г. и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 
г., от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент, за да се постигне 
съответствие с количествата, 
определени съгласно параграфи 1 до 3, 
без да се променя общото количество 
на квотите в съответствие с член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността,
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
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линейния фактор, посочен в член 9. линейния фактор, посочен в член 9. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент, за да се постигне 
съответствие с количествата, 
определени съгласно параграфи 1 до 3, 
без да се променя общото количество 
на квотите в съответствие с член 9.

Or. en

Обосновка

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.

Изменение 254
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 г. 
от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г. и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 
г., от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент, за да се постигне 
съответствие с количествата, 
определени съгласно параграфи 1 до 3, 
без да се променя общото количество 
на квотите в съответствие с член 9.
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Or. en

Обосновка

Benchmarking should become the main allocation method. Only if benchmarks are not 
developed, historical emissions may build a barrier for free allocation.

Изменение 255
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 г. 
от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за преки емисии за 
инсталациите, които извършват дейност 
през 2013 г. и са получили безплатно 
разпределение на квоти за периода 
2008—2012 г., не надвишава процента, 
който представляват съответните 
емисии от тези инсталации за периода 
2005-2007 г., от общото годишно 
количество, отпуснато на Общността. 
При необходимост се прилага 
корекционен коефициент.

Максималното количество квоти, 
което служи за основа за 
изчислението на квотите за непреки 
емисии за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии 
за периода 2005-2007 г., изпуснати от 
европейското производство на 
електроенергия в рамките на 
Общността, като дял от общото 
годишно количество, отпуснато на 
Общността. При необходимост се 
прилага корекционен коефициент.

Or. en
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Обосновка

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Изменение 256
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 
г. от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г. и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните проверени
емисии за периода 2005-2007 г., от 
общото годишно количество, отпуснато 
на Общността. При необходимост се 
прилага корекционен коефициент.

Or. en

Изменение 257
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., и са 

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г. и са 
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получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 г. 
от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент.

получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 
г., от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент, за да се постигне 
съответствие с количествата, 
определени съгласно параграфи 1 до 3, 
без да се променя общото количество 
на квотите в съответствие с член 9.

Or. en

Обосновка

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Изменение 258
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността,
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.
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При необходимост се прилага 
корекционен коефициент, за да се 
постигне съответствие с 
количествата, определени съгласно 
параграфи 1 до 3, без да се променя 
общото количество на квотите в 
съответствие с член 9.

Or. en

Обосновка

The correction should be applied to induce an upper limit for free allocation at the 
benchmark level.

Изменение 259
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти за 
преки емисии, което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността, считано от 2013 
г. нататък, не надвишава, през 2013 г., 
общото количество проверени емисии 
на тези инсталации за периода 2005—
2007 г. Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Максималното количество квоти, 
което служи за основа за 
изчислението на квотите за непреки 
емисии за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността, 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава процента, който 
представляват съответните емисии 
за периода 2005-2007 г., изпуснати от 
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европейското производство на 
електроенергия в рамките на 
Общността, като дял от общото 
годишно количество, отпуснато на 
Общността.  При необходимост се 
прилага корекционен коефициент.

Or. en

Обосновка

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Изменение 260
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността,
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9. При 
необходимост се прилага корекционен 
коефициент, за да се постигне 
съответствие с количествата, 
определени съгласно параграфи 1 до 3, 
без да се променя общото количество 
на квотите в съответствие с член 9.

Or. en
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Обосновка

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Изменение 261
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността,
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество исторически емисии на 
тези инсталации през 2008 г. или 
средните емисии от тези инсталации 
за периода 2008—2010 г. Всяка 
следваща година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации, се 
коригира посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

In many cases there is no historical emission data of emission available from 2005-2007 and 
no obligation to store such data for all installation included in the Community scheme from 
2013, therefore it will be feasible to provide verified data from 2008 onwards.
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