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Изменение 262
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Новите пазарни участници 
получават квоти от предвидения за 
търга бюджет. Предоставянето 
протича по аналогия със 
съществуващите инсталации.

Количеството се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

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

Or. de

Обосновка

There is no need for a separate reserve for new installations, since the Member States already 
have an allowances budget for the auction, from which an allocation may be made to new 
entrants. Furthermore, the budget for new installations should not be restricted, since these 
are the very installations that produce efficiency increases. Investments in such installations 
should for this reason, as well as for reasons of industrial policy, not be hampered by a 
financial burden in the form of an obligation to buy certificates.
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Изменение 263
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Новите пазарни участници 
получават квоти от предвидения за 
търга бюджет. Предоставянето 
протича по аналогия със 
съществуващите инсталации.

Количеството се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.
Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за произведена 
от нови участници електроенергия.

Or. de

Обосновка

There is no need for a separate reserve for new installations, since the Member States already 
have an allowances budget for the auction, from which an allocation may be made to new 
entrants. Furthermore, the budget for new installations should not be restricted, since these 
are the very installations that produce efficiency increases. Investments in such installations 
should for this reason, as well as for reasons of industrial policy, not be hampered by a 
financial burden in the form of an obligation to buy certificates.

Изменение 264
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Пет процента от количеството квоти, 
отпуснато на Общността в съответствие 
с членове 9 и 9а за периода 2013—2020 
г., е запазено с цел осигуряване на
ликвидност за новите участници, 
както и за пазарни ситуации, които 
пораждат необосновано високи или 
ниски цени на въглерода. Това е 
максималното количество, което може 
да бъде отпуснато на новите участници 
в съответствие с правилата, приети 
съгласно параграф 1 на настоящия член.

Or. en

Обосновка

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Изменение 265
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количеството се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Количеството се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9, 
като изключение правят 
инсталациите за високоефективно 
комбинирано производство на енергия 
съобразно определението в 
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Директива 2004/8/ЕО.

Or. en

Обосновка

In order for the EU to meet the ambitious overall ETS emission cap, growth in the number of 
combined heat and power installation will be necessary as they displace significant amounts 
of separate thermal production and hence avoid between 10 and 30% CO2 emissions. It is 
important that investment in new installations be encouraged and be treated the same way as 
existing schemes.

Изменение 266
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за производство 
електроенергия за нови участници, с 
изключение на електроенергия, 
произвеждана от отработени газове 
от промишлени производствени 
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

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

Изменение 267
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за генераторите на 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

On-site electricity production of industry must be kept with free allowances, because CO2 
costs of autoproducers will be an essential part of the Carbon Costs which will influence the 
carbon leakage question.

Изменение 268
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Without incentives there will not be sufficient drive for new investments. As a result, old and 
less efficient installations will run longer, with a higher CO2 emissions. Policy makers cannot 
afford to put the billions of investments for announced projects into jeopardy. (The recent 
study published by DENA and several cancellations of new power plant projects announced 
give clear evidence to this fact.).

Изменение 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 270
Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 271
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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 272
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с промишлено 
потребление на топлоенергия или от 
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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 на параграф 1 и в 
параграф 7, които се прилагат спрямо 
основния промишлен процес.

Or. en

Изменение 273
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергия, 
произвеждана от отработени газове 
от промишлени производствени 
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 274
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 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с промишлено 
потребление на топлоенергия или от 
отпадъчни материали от 
промишлени процеси, при условие че е 
за нуждите на самия оператор; и в 
двата случая квотите се разпределят 
на същия принцип за разпределение, 
който се прилага за съответната 
промишлена дейност, както е 
посочено в приложение 1.

При все това, когато като гориво 
се използва отработен газ от 
производствен процес, всички 
квоти се разпределят за 
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
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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 275
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия. Търг не се 
прилага по отношение на 
електроенергия, произведена въз 
основа на употребата на неизбежни 
отпадъчни вещества и неизбежни 
газове от производствени процеси с 
цел употреба на съответното 
количество електроенергия в рамките 
на инсталацията, генерирала тези 
газове.

Or. en

Обосновка

If materials coming into existence unavoidably from production processes are not wasted but 
put to use for the generation of electricity, this contributes to the conservation of resources 
and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under these special circumstances and 
if used on-site shall be exempt from auctioning.
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Изменение 276
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, освен ако 
тя не е получена чрез:
1. комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия, 
или 
2. производство на енергия от 
отпадъчни продукти на промишлени 
производствени процеси.

Or. de

Обосновка

See обосновка to Art. 1 – point  1

Изменение 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 30 юни 2010 
г.Комисията публикува 
хармонизирани правила относно 
отпускането на квоти за новите 
участници и правила, които има за 
цел да оптимизират промишлените 
предприятия - обединяване, закриване, 
прехвърляне в рамките на ЕС -
съставени и приети в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

The rules on awarding allocations to new entrants and the rules concerning closures, 
transfers of allowances from a closed site to a new site within the EU and the provisions on 
pooling must be drawn up at Community level at the same time as the rules on awarding free 
allocations to existing undertakings.

Изменение 278
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Инсталации с производство, 
което нараства средно с над 18% 
годишно в периода между 
референтните години, за които за 
разпределението на квоти са 
използвани производствени данни, и 
втората календарна година от 
текущия период на търгуване, могат 
да кандидатстват за разпределение 
на квоти от резерва, посочен в 
параграф 6.

Or. en

Обосновка

Newly built installations (those built before the submission in Art. 11) will face the problem 
that they will exist in the reference years for the allocation (benchmarking) process and will 
be covered by the submission in Art. 11, but they will follow a run-up-plan to increase the 
production steadily. In order to enable fair free allocation on a clear legal basis for these 
installations a rule (according to the common position for the aircraft operators in the ETS) 
should be included for installations, too.
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Изменение 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграфи 7 и 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 80 %
от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

7. До сключването на международно 
споразумение и съгласно член 10б 
количеството безплатно разпределени 
квоти за инсталации, които не са 
обхванати от параграф 2, през 2013 г. 
и през всяка следваща година 
представлява 100 % от количеството, 
определено в съответствие с мерките, 
посочени в параграф 1, без да се 
променя общото количество квоти 
съобразно член 9.

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

Or. en

Обосновка

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition.  Auctioning 
is imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning, by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.
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Изменение 280
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

7. За инсталациите, изброени в 
приложение I на Директивата, се 
определят референтни стойности в 
европейски мащаб и те биват 
приемани и контролирани в рамките 
на една хармонизирана процедура. Въз 
основа на тези референтни 
стойности инсталациите могат да 
получат до 100% безплатно 
разпределение на квоти. Инсталации, 
които не произвеждат 
електроенергия чрез комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия, са изключени 
от това безплатно разпределение на 
квоти. 

Or. de

Обосновка

In the light of international competitive pressure, financial burdens deriving from an 
emissions trading system confined to Europe must not be passed on via products. This would 
jeopardise their competitiveness and would result in the relocation of production to countries 
unburdened by climate change legislation  It is therefore necessary to minimise the burden by 
a long-term free allocation on the basis of ambitious benchmarks which also take account of 
technical possibilities.

Изменение 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7



AM\730913BG.doc 17/103 PE409.410v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

заличава се

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.

Изменение 282
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 

7. За инсталациите, изброени в 
приложение I на Директивата, се 
определят референтни стойности в 
европейски мащаб и те биват 
приемани и контролирани в рамките 
на една хармонизирана процедура. Въз 
основа на тези референтни 
стойности инсталациите могат да 
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безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

получат до 100% безплатно 
разпределение на квоти.  След 2013 г., 
общото количество, разпределено на 
подобни инсталации, се коригира 
ежегодно посредством линейния 
фактор, посочен в член 9.  
Инсталации, които не произвеждат 
електроенергия чрез комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия, са изключени 
от това безплатно разпределение на 
квоти. 

Or. de

Обосновка

Industrial production installations are constantly forced to optimise their energy efficiency so 
as to survive against international competition. In the light of international competitive 
pressure, financial burdens deriving from an emissions trading system confined to Europe 
must not be passed on via products.

Изменение 283
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б 
количеството безплатно 
разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 
от настоящия член [и параграф 2 
от член 3в] през 2013 г. 
представлява 80 % от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, 
посочени в параграф 1, като след 
това безплатното разпределение 
на квоти започва годишно да 
намалява с еднаква стойност до 
пълното преустановяване на 

7. По отношение на описаните в 
Приложение 2аа инсталации ще 
бъдат определени валидни за цялата 
Общност критерии за ефективност  в 
съответствие с хармонизирана 
процедура. Разпределението на 
безплатни квоти за тези инсталации 
ще се основава на тези критерии.



AM\730913BG.doc 19/103 PE409.410v01-00

BG

тази практика през 2020 г.

Or. en

Обосновка

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning, at much lower costs. Best 
performers will be rewarded and not disadvantaged in comparison to international 
competitors: EU industry’s competitiveness can be safeguarded until an international 
agreement is reached. Companies will base their decisions in investing in CO2 reduction 
projects or using CO2 allowances to meet one’s obligations depending on the market price.

Изменение 284
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

7. По отношение на описаните в 
Приложение 2аа инсталации ще 
бъдат определени валидни за цялата 
Общност критерии за ефективност  в 
съответствие с хармонизирана 
процедура. Разпределението на 
безплатни квоти за тези инсталации 
ще се основава на тези критерии.

Or. en

Обосновка

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning –but at much lower costs.
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Изменение 285
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от 
член 3в] през 2013 г. представлява 
80 % от количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на 
квоти започва годишно да намалява 
с еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази 
практика през 2020 г.

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 100% 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 достигане на 79% 
безплатно разпределени квоти  през 
2020 г.

Or. en

Обосновка

International competition is a problem for any ETS industry. Only electricity generators seem 
not to be exposed to international competition. Therefore we urge to keep a free share of 
allocation until the end of the period. The reduction of the free share should not exceed the 
linar factor of Art. 9 which leads to a reduction of 21 %.

Изменение 286
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8

Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 7. Съгласно член 10б количеството 
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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.

безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 100% от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това безплатното 
разпределение на квоти се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9. 

Or. de

Обосновка

The industry has always sought to increase the efficiency of its production plants, and still 
does. Self-regulatory measures have already succeeded in reducing CO2 emissions. In order 
not to jeopardise Europe’s position as a location for industry, an economically justifiable 
reduction of the free allocation should be opted for. Since the linear factor referred to in 
Article 9 is already a very ambitious reduction target, incentives for the further reduction of 
emissions and opportunities for new investments still exist.

Изменение 287
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграфи 8 и 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до влизането в сила на международно 
споразумение, съдържащо мерки, 
сравними с определените в член 28, 
инсталациите в отраслите от  
Приложение 2аа получават 100%
безплатни квоти, 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 

На всеки 5 години след това 
Комисията разглежда безплатните 
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ще определя отраслите по параграф 8. квоти за отраслите от Приложение 
2аа с оглед на критериите, посочени в 
член 28.

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

Всички задължителни отраслови 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при прегледа на това какви мерки са 
подходящи за отраслите от  
Приложение 2аа. 

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

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

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

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

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

За да се определи 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 въглерода 
или от отражението върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Para (8) and (9) propose highly complex procedures. Energy-intensive sectors have 
meanwhile provided the Commission with evidence on their exposure to international 
competition and on their risk of carbon leakage.
Since measures for allocation are being determined with the amendment for para (7), both 
para (8) and (9) original texts become obsolete and are replaced.

Изменение 288
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграфи 8 и 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до влизането в сила на международно 
споразумение, съдържащо мерки, 
сравними с определените в член 28, 
инсталациите в отраслите от  
Приложение 2аа получават 100% 
безплатни квоти, от определеното в 
съответствие с параграфи 2—6 
количество.

На всеки 5 години след това 
Комисията разглежда безплатните 
квоти за отраслите от Приложение 
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2аа с оглед на критериите, посочени в 
член 28.

Всички задължителни отраслови 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при прегледа на това какви мерки са 
подходящи за отраслите от  
Приложение 2аа. 

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Until an international agreement with acceptance of a global carbon price is established, 
allocation for EU manufacturing industry within the EU ETS must remain free of charge. 

Binding sectoral agreements need to be considered when reviewing the measure.

Изменение 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли 
със съществен риск от изместване на 

заличава се
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въглеродни емисии ще получават 
безплатни квоти, в размер до 100 % 
от определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество.

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.

Изменение 290
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.
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Изменение 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Coordinating изменение.

Изменение 292
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Обосновка

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Изменение 293
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. при липсата на 
ратифицирано международно 
споразумение, което би създало 
условия на равнопоставеност за 
инсталациите, които не 
произвеждат основно електроенергия,
тези инсталации ще получават 
количеството квоти, определено в 
съответствие с параграфи 1—6 , 100 % 
безплатно.

Това се прилага и по отношение на 
инсталации, които не могат 
категорично да се причислят към 
един отрасъл.

Or. en

Обосновка

Auctioning of allowances for the manufacturing sector would have negative economic and 
social consequences as companies will be burdened by costs linked to auctioning and by the 
considerable burden imposed on energy-intensive, and particularly electro-intensive, 
industries through the impact on the electricity price. Also, relocation of production to 
outside the EU will result in higher emissions, notably when this takes place in less 
environmentally efficient facilities (‘carbon leakage’). The focus must be put on the negative 
economic consequences of auctioning for the EU.
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Изменение 294
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. В съответствие с член 10б, през
2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии ще получават безплатни квоти, в 
размер до 100 % от определеното в 
съответствие с параграфи 1—3
количество, без да се променя общото 
количество квоти съобразно член 9. 
Това включва инсталации, които не 
могат да бъдат причислени към 
отделни отрасли.

Or. en

Обосновка

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Изменение 295
Philippe Busquin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 

8.  В съответствие с член 10б, през
2013 г. и всяка следваща година 
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съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии ще получават 
безплатни квоти, в размер до 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество.

инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии ще получават всички квоти 
безплатно, от определеното в 
съответствие с параграфи 1—3 
количество, без да се променя общото 
количество квоти съобразно член 9.

Or. en

Обосновка

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Изменение 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

заличава се

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 
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в цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, 
в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като взема 
предвид следното:
a) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;
г) последиците от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
За да се определи 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 въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

Or. en

Обосновка

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.
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Изменение 297
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

заличава се

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

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

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

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

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

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 въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

Or. en

Обосновка

Deletion of paragraph 9 follows from amendment to Article 10a(8)..

Изменение 298
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

заличава се

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 
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предвид до каква степен 
съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти 
в цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, 
в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като взема 
предвид следното:
a) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;
г) последиците от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
За да се определи 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 въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

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 
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auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Изменение 299
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

заличава се

Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълва, се 
приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
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; 
b) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
c) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
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конкуренция;
d) последици 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 въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

Or. de

Обосновка

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Изменение 300
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

заличава се

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

При определяне на отраслите по 
първа алинея Комисията взема 
предвид до каква степен 
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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;

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

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

d) последици 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 въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

Or. de

Обосновка

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.
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Изменение 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 
8.

9. В срок до 30 юни 2010 г.и след това 
на всеки четири години, Комисията 
преразглежда Приложение 1а. 
Резултатите от това 
преразглеждане се прилагат през 2020 
г. и на всеки 4 години след това.

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

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]. Провеждат се 
консултации със съответните 
социални партньори.

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

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на сходен отрасъл или 
подотрасъл, който функционира в 
трети държави, които не налагат 
съпоставими ограничения върху 
емисиите, като обръща внимание на 
следното:

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

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

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

б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
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ефективни технологии; технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;

в) настоящата и заплануваната 
пазарна структура, географския и 
продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;

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

г) последици 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 въглерода или от 
отражението върху рентабилността 
на съответните инсталации.

За да се определи дали повишението на 
разходите вследствие на общностната 
схема може да бъде отразено, може, 
наред с другото, да се използва 
предварителна оценка на 
нереализираните продажби в резултат 
на повишението на цената на въглерода 
или въздействието върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.

Or. en

Обосновка

In line with the explanatory memorandum (p.8) and recital n(20) with the view to ensuring the 
same footing between operators in and outside the Community.

Risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU-27 are not subject to 
the same carbon constraints while the proposal of the Commission restrains the analysis of 
carbon leakage risk to the comparison with the less carbon efficient installations outside the 
Community without taking into account the CO2 due to transportation from outside Europe.

Изменение 302
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 - алинеи 1 до 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 9. В срок до 30 юни 2016 г.и след това 
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това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

на всеки четири години, Комисията 
преразглежда Приложение 1а. 
Резултатите от това 
преразглеждане се прилагат през 2020 
г. и на всеки 4 години след това.

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

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

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

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове 
или инвестиции в полза на инсталации, 
работещи в страни извън Общността,
които не налагат съпоставими 
ограничения върху емисиите, 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 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи;

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

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

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

Or. en
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Обосновка

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.

The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected.

Изменение 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 - алинеи 1 до 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

9. Във възможно най-кратък срок и 
най-късно до 30 юни 2010 г., Комисията 
определя отраслите по параграф 8.

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

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

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 и 
косвения ефект от прехвърлянето на 
включените в цената на енергията 
разходи, свързани в емисии на CO2, в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на 
конкурентноспособност, в полза на 
инсталации извън Общността, които са 
с повишени емисии на въглерод, като 
обръща внимание на:
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a) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии;

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

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

a) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии;

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

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

Or. en

Обосновка

The sectors concerned need to have as early as possible certainty and there is no need to 
revise this again already after 3 years. The only reason for reconsidering which sectors 
would quality for measures would be the adoption of a relevant international agreement, with 
similar constraints for industry. The decision making process should be transparent and done 
in consultation with the sectors concerned and take also the indirect impact of CO2 cost pass-
through into power prices into account. Loss of market share is only one possible criteria to 
measure loss of competitiveness.

Изменение 304
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията ще 
определя отраслите по параграф 8.

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията ще 
определя отраслите по параграф 8.
Провеждат се консултации с всички 
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съответни социални партньори.

Or. en

Обосновка

The social partners have to be involved in order to create a fair system.

Изменение 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

9. Най-късно до 30 юни 2009 г. 
Комисията ще определя отраслите по 
параграф 8 и процента на безплатни 
квоти, получени от инсталациите в 
тези сектори.

Or. fr

Обосновка

The current uncertainties affecting investment decisions in the sectors concerned should be 
removed as soon as possible.

Изменение 306
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 

9. Най-късно до 30 юни 2019 г. и след 
това на всеки пет години, Комисията 
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ще определя отраслите по параграф 8. ще определя отраслите по параграф 8.

Or. de

Обосновка

Investment and planning security can be achieved for energy-intensive industries and sectors 
if it is determined well in advance which sectors are to receive the 100% free allocation. 
‘Energy-intensive’ status would then only be reviewed every five years. To avoid competitive 
disadvantages, this must be a long-term status until there is an international agreement 
containing the same reduction targets as under the EU ETS.

Изменение 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a –параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При определяне на отраслите по 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 или вътре в
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като обръща 
внимание на:

Or. en

Обосновка

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.
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Изменение 308
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) пазарната структура, съответните 
географски пазари, като например 
непосредствената близост с държави 
и пазари, където въпросният отрасъл 
не е обвързан със задължителни за 
изпълнение цели, или инсталациите 
на съседните държави или пазари не 
изпълняват изискванията за ниски 
емисии на въглерод, но също така и 
продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;

Or. el

Обосновка

Certain sectors are unable to pass on the cost of the required allowances to their product 
prices without significant loss of their share of the market to less carbon-efficient installations 
in neighbouring countries which are outside the Community. Such sectors therefore need 
allowances free of charge because of their particular geographical situation. 

Изменение 309
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето, посочено в алинея 
1, Комисията отчита също така 
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необходимостта от осигуряване на 
суровини в Общността. 

Or. de

Обосновка

Access to raw materials is increasingly becoming the main factor in successful economic 
development and is thus of great strategic importance. A massive financial burden, such as 
would be entailed for certain industries by the auctioning of emission allowances, would lead 
to cessation of domestic production and to buying-in from third countries. This would 
increase dependence on raw materials. It would also lead to the relocation of production to 
third countries possessing raw materials.

Изменение 310
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето, посочено в алинея 
1, Комисията отчита също така 
необходимостта от осигуряване на 
суровини в Общността. Суровините 
са важен фактор за успешното 
икономическо развитие в Общността 
и следователно осигуряването на 
суровини в дългосрочен план е от 
основно значение.

Or. de

Обосновка

Access to raw materials is increasingly becoming the main factor in successful economic 
development and is thus of great strategic importance. A massive financial burden, such as 
would be entailed for certain industries by the auctioning of emission allowances, would lead 
to cessation of domestic production and to buying-in from third countries. This would 
increase dependence on raw materials. It would also lead to the relocation of production to 
third countries possessing raw materials.



AM\730913BG.doc 47/103 PE409.410v01-00

BG

Изменение 311
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б заличава се
Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии
 До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета аналитичен доклад, в който 
се прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е 
било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:
коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а;

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

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

Or. de

Обосновка

This set of problems has largely been dealt with by the introduction of the benchmarking 
model. In view of the sharp rise in energy prices, benchmarking also promotes investment in 
more efficient technology, which also represents a competitive advantage.

Изменение 312
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Операторите на инсталации с 
интензивно потребление на 
електроенергия, в съответствие с член 
3, буква фа), получават напълно 
безплатно количество квоти, изчислено 
въз основа на тяхната годишна 
консумация на електроенергия 
(средната стойност за периода 2008-
2011 г.), умножена по фактор за 
емисиите на CO2 за производството на 
електроенергия в рамките на 
Общността.
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предложения, които могат да 
включват:

Това отпускане на квоти се основава на 
критерии на ефективност (консумация 
на електроенергия за единица 
произведен продукт).

- коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от всички 
отрасли или подотрасли, по смисъла 
на член 10а;
- включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при определянето на съответните 
мерки.

Or. en

Обосновка

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Изменение 313
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии

Мерки в подкрепа на определени 
предприятия с интензивно 
потребление на електроенергия 

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

Операторите на инсталации с 
интензивно потребление на 
електроенергия, както те са 
определени в член 3, буква фа), 
получават безплатно разпределение 
на квоти, които се основават върху 
размера на емисиите на CO2, 
получени при производството на 
потребяваната от тях 
електроенергия. Това разпределение се 
определя въз основа на референтни 
стойности.

коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а;
включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 



AM\730913BG.doc 51/103 PE409.410v01-00

BG

прилагане, също се вземат предвид 
при определянето на съответните 
мерки. “

Or. de

Обосновка

The financial burden of the whole auction must ultimately be borne by the electricity 
consumer, and its full cost passed on in the electricity price. This means a particularly heavy 
additional burden for installations of electricity-intensive industries, since it jeopardises their 
international competitiveness. In order to preserve international competitiveness and prevent 
an exodus of customers, provision must be made for a free allocation of allowances to these 
installations to compensate for the burden arising from increased electricity prices.

Изменение 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 

изместване на въглеродни емисии

Изискване за вносителите за връщане 
на квоти 

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

1. Считано от януари 2013 г. от 
вносителите на продукти, определени 
в съответствие с условията, 
установени в параграф 2, изложен по-
долу, и за които е създадена 
методология, в съответствие с 
условията, заложени в параграф 3, се 
изисква съответно да възстановят  
квоти или получаван разрешение за 
безплатни квоти, в съответствие с 
процедурата, установена от параграф 
3.

коригиране на количеството квоти, 2. Продуктите, за които може да се 
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получени безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а;

прилагат разпоредбите на параграф 1 
са тези, за които има опасност от 
изместване на въглеродните емисии и 
които произхождат от държави, 
които в случая на развитите 
държави, не са поели ангажименти, 
съизмерими с тези в Европейския съюз 
по отношение на намаляването на 
емисиите на парникови газове и, в 
случая с развиващите се държави, не 
са предприели подходящи нови 
действия, които може да бъдат 
измерени, съобщени и проверени.  В 
светлината на резултатите от 
международните преговори 
Комисията, действаща в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 23, параграф 2, 
съставя до 30 юни 2010 г. списък от 
държави на произход, които са 
засегнати от тези разпоредби.

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

Също така в контекста на 
процедурата, предвидена в член 23, 
параграф 2, Комисията съставя 
списък от отрасли и продукти, които 
водят до прилагането на тези 
разпоредби чрез оценка на риска от 
изместването на емисии, въз основа 
на отраслите, посочени в член 10а, 
параграф 8 и следните критерии:

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

(a) въздействието на схемата за 
търговия с емисии върху 
производствените разходи, по 
отношение на пределните разходи (в 
това число чрез алтернативна цена) в 
случая на безплатното отпускане на 
квоти или среден разход в случай на 
организиране на търг;

б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например чрез използване на 
най-ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
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отраслите на международна 
конкуренция;
г) последици от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
д) предвидими промени в търсенето в 
световен и регионален аспект за всеки 
отрасъл;
е) разхода за транспорт на стоки за 
отрасъла; 
ж) разходите по инвестиране в 
изграждането на нова производствена 
единица за въпросния отрасъл.
Разпоредбите, установени в параграф 
1 не се отнасят до вноса на стоки, 
произведени в държави или региони, 
свързани със системата за търговия с 
емисии, в съответствие с 
разпоредбите установени от член 25 
на настоящата директива.
3. Количеството квоти, които се 
изисква да бъдат възстановени от  
вносителите се равняват на 
разликата между:
- от една страна, средната стойност 
на емисии на парникови газове на тон, 
произведена продукция, като 
резултат от производството на 
въпросните стоки в цялата Общност 
умножен по тонажа на внесените 
стоки. В това второ изчисление 
средните емисии могат да бъдат 
заменени с по-благоприятен фактор 
за емисиите ако вносителят е в 
състояние да предостави 
доказателство, въз основа на одит, 
проведен от орган за проверки, 
акредитиран от Европейския съюз, 
според което производственият 
процес, резултат на който е този 
продукт, да произвежда по-слаби 
емисии в средната стойност на 
емисиите на европейско равнище;
и от друга страна средното 
количество на безплатни квоти за 
производството на тези продукти в 
цялата Общност.
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разликата между първата и втората 
обща стойност определя, ако е 
положителна величина, 
количеството на квоти, което 
вносителите трябва да възстановят, 
или ако е отрицателна величина, 
количеството, което те могат да 
получат безплатно.
За да се определи средното 
количество на парникови газове, 
които са резултат от 
производството в цялата Общност 
на различни стоки, Комисията 
отчита докладваните емисии, 
проверени в съответствие с 
разпоредбите, установени в член 14, 
като действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 23, 
параграф 2.
4. За да се улесни създаването на 
метод за изчисляване на квотите, 
които следва да се възстановят при 
внос в съответствие с разпоредбите 
на член 3, Комисията може да изиска 
операторите да докладват относно 
производството на съответните 
продукти, и да изиска независима 
проверка относно този доклад, в 
съответствие с насоките, приети 
съгласно членове 14 и 15. Тези 
изисквания могат да включват 
доклади относно равнищата на 
емисиите, обхванати от схемата за 
търговия с емисии на ЕС, които са 
свързани с производството на всеки 
един продукт или категория 
продукти.
5. Регламент, приет в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 23, 
параграф 2, установява условията за 
възстановяване или безплатно 
отпускане на кредити за 
вносителите. Този регламент 
определя също така условията, при 
които вносителите, за които 
настоящият член се отнася, 
декларират необходимото 
възстановяване на квоти, във връзка с 
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количеството внесени стоки.
6. Общото количество квоти, които 
държавите-членки могат да обявят 
на търг в съответствие с 
разпоредбите на член 10 се 
увеличават с количеството квоти, 
възстановени от вносителите, за да 
се отговори на изискването, посочено 
в параграф 1, и се намаляват с 
количеството квоти, получени от 
вносителите, съгласно същия този 
параграф. Тези колебания се 
разпределят между държавите-
членки в съответствие с правилата, 
определени в член 10, параграф 2. 
7. Допълнителният приход от 
търгове, генериран от изискването 
вносителите да възстановяват 
квоти, се разпределя между 
държавите-членки в съответствие с 
процедурите, предвидени в параграф 6. 
Държавите-членки внасят 50% от 
дози допълнителен приход в глобалния 
фонд за приспособяване. 
8. С цел изпълняване изискването по 
параграф 1, вносителите могат да 
използват квоти, CER и ERU до 
размера на процента, използван от 
операторите през предходната 
година, или квоти от схемата за 
търговия с емисии на трета държава, 
която е призната като държава, 
отговаряща на равнище на 
приложената принуда, равностойно 
на това на схемата на Общността.
9. До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
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изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, например за коригиране 
на количеството квоти, получени 
безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а.
Този доклад описва също така 
напредъка в прилагането на мерки за 
създаване на механизъм за 
приспособяване на границите, 
предвиден в параграфи 1 до 8.
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, и 
които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки. “

Or. fr

Обосновка

To provide economic actors with some certainty for the post-Kyoto period we need to define 
now the arrangements for putting in place a border adjustment mechanism which, by 
including EU importers of products from countries remaining outside an international 
agreement, would put those importers on an equal footing with EU operators.

Изменение 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 

1. Инсталациите в енергоемките 
отрасли и подотрасли, чиито 
инсталации използват 
електроенергия в съответствие с 
условията, определени в член 2, 
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до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета аналитичен доклад, в който 
се прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е 
било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:

алинея 4б, параграфи 3 и 4 на 
Директива 2003/96/ЕО от 27 
октомври 2003 г. относно 
преструктурирането на правната 
рамката на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти и 
електроенергията, се ползват от 
компенсация на разходите за въглерод, 
включени в цената на 
електроенергията, което те 
закупуват под формата на безплатни 
квоти, познати като 
"компенсаторни квоти за непреки 
емисии". Тази разпоредба се прилага 
при отсъствие на задоволително 
международно споразумение по 
смисъла на член 28, параграф 1, 
приложим за инсталации от този 
вид.

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

Общият размер на тези 
компенсаторни квоти за непреки 
емисии се равняват на т годишното 
потребление на електроенергия от 
съответните инсталации и средната 
стойност на въглеродни емисии в 
Европейския съюз, съчетани с 
пределното производство на 
електроенергия (на база на въглища) 
т.е. 0.9t/MWh. Годишното 
потребление на електроенергия 
означава средното проверено 
потребление на електроенергия през 
последните три години.

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

Нетната стойност на 
компенсаторни квоти за непреки 
емисии се изчисляват за всяка една 
инсталация като се прилага 
претегляне на общата сума, в 
съответствие с отклонението от 
референтното енергийно постижение 
за всеки съответен промишлен 
процес.
Компенсаторните квоти за непреки 
емисии се изваждат, за всяка 
държава-членка, от общия обем 
квоти, предмет на обявяване на търг, 
пред производителите на 
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електроенергия. 
2. Считано от януари 2013 г. от 
вносителите и износителите на 
продукти, определени в съответствие 
с условията, установени в параграф 3, 
изложен по-долу, и за които е 
създадена методология, в 
съответствие с условията, заложени 
в параграф 4, се изисква съответно да 
възстановят  квоти или получаван 
разрешение за безплатни квоти, в 
съответствие с процедурата, 
установена от параграф 4.
Продуктите, за които може да 
доведат да прилагането на 
разпоредбите на параграф 2 са тези, 
за които има опасност от 
изместване на въглеродните емисии и 
които произхождат от държави,
които в случая на развитите 
държави, не са поели ангажименти, 
съизмерими с тези в Европейския съюз 
по отношение на намаляването на 
емисиите на парникови газове и, в 
случая с икономически най-
напредналите развиващи се държави, 
не са предприели подходящи нови 
действия, които може да бъдат 
измерени, проверени и съобщени 
съгласно международно признати 
методи. 
3. За да се улесни създаването на 
метод за изчисляване на квотите, 
които следва да се възстановят при 
внос в съответствие с разпоредбите 
на член 4, Комисията може да изиска 
производителите да докладват 
относно производството на 
съответните продукти, и да изиска 
независима проверка относно този 
доклад, в съответствие с насоките, 
приети съгласно членове 14 и 15. Тези 
изисквания могат да включват 
доклади относно равнищата на 
емисиите, обхванати от схемата за 
търговия с емисии на ЕС, които са 
свързани с производството на всеки 
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един продукт или категория 
продукти.
4. Регламент, приет в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 23, 
параграф 2, установява условията за 
възстановяване или безплатно 
отпускане на кредити за 
вносителите. Този регламент 
определя също така условията, при 
които вносителите, за които 
настоящият член се отнася, 
декларират необходимото 
възстановяване на квоти, във връзка с 
количеството внесени стоки.
5. Общото количество квоти, които 
упълномощените от Общността 
органи могат да обявят на търг в 
съответствие с разпоредбите на член 
10 се увеличават с количеството 
квоти, възстановени от вносителите, 
за да се отговори на изискването, 
посочено в параграф 2, и се намаляват 
с количеството квоти, получени от 
износителите, съгласно същия този 
параграф.
6. Допълнителният приход от 
търгове, генериран от изискването 
вносителите да възстановяват 
квоти, се внася във фонд на ЕС за 
изследователска и развойна дейност в 
областта на енергетиката и борбата 
срещу изменението на климата.
7. С цел изпълняване изискването по 
параграф 2, вносителите могат да 
използват квоти, CER и ERU до 
размера на процента, използван от 
операторите през предходната 
година, или квоти от схемата за 
търговия с емисии на трета държава, 
която е призната като държава, 
отговаряща на равнище на 
приложената принуда, равностойно 
на това на схемата на Общността. 
8. Най-късно до 30 юни 2010 г. 
Комисията приема разпоредби в 
съответствие с процедурата, 
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установена в член 23, параграф 2, 
даваща разрешение на износителите 
на стоките, определени в 
горепосочената точка 2 да получават 
безплатни квоти от регистъра на 
Общността за износа на Общността 
от 1 януари 2013 г.  За тази цел се 
създава резерв от квоти с обем  x% 
(x<2%) от общата сума на квотите в 
Общността.
9. До 30 юни 2009 г. Комисията 
провежда проучване за правните 
въпроси, които следва да се отчетат, 
за да се гарантира, че този 
инструмент е съвместим с 
международното търговско право. 
При необходимост, Комисията също 
съставя план и график за общуване и 
обсъждане с другите заинтересувани 
държави на механизмите за 
възможно най-задоволително 
решаване на установените проблеми.
10. До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета аналитичен доклад, в който 
се прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е 
било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни 
предложения за коригиране на 
количеството квоти, получени 
безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а.
Този доклад описва също така 
напредъка в прилагането на мерки за 
създаване на механизъм за 
приспособяване на границите, 
предвиден в параграфи 2 до 10.
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Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, и 
които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки. “

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

Or. fr

Изменение 316
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки в подкрепа на определени
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии

Мерки в подкрепа на предприятия с 
интензивно потребление на 
електроенергия

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

Операторите на инсталации с 
интензивно потребление на 
електроенергия, както те са 
определени в член 3, буква фа), 
получават безплатно разпределение 
на квоти, които се основават върху 
размера на емисиите на CO2, 
получени при производството на 
потребяваната от тях 
електроенергия. Това разпределение се 
определя въз основа на референтни 
стойности.

коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
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или подотрасли, по смисъла на член 
10а;
включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а. 
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при определянето на съответните 
мерки. “

Or. de

Обосновка

Electricity suppliers pass on the full costs deriving from the proposed full-scale electricity 
production auction in the form of higher electricity prices. This burden must therefore 
ultimately be borne by the electricity consumer. This means a significant additional burden on 
industrial installations consuming electricity, particularly for installations of electricity-
intensive industries, since it jeopardises their international competitiveness.

Изменение 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 

До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
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партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

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

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

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

- коригиране на броя квоти получени 
безплатно за компенсиране на 
косвения ефект от включените в 
цената на енергията разходи, 
свързани в емисии на CO2 за 
отраслите, определени в съответствие 
с член 10а, като особено засегнати от 
гореспоменатите разходи.

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

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

Or. en

Обосновка

The sectors impacted need  to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments. 
The review must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity 
prices for the sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this 
reason are particularly impacted by the electricity prices.
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Изменение 318
Philippe Busquin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори, свързани с 13-та 
конференция на страните (COP 13)1

по рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата, и мащаба на 
намаление на общите емисии на 
парникови газове, до който те водят, 
при осигуряване на равно третиране 
на конкурентни индустрии чрез 
спазване на критериите по параграф 
3, и след допитване до всички 
заинтересовани социални партньори, 
Комисията представя пред Европейския 
парламент и Съвета аналитичен доклад, 
в който се прави оценка на положението 
по отношение по-специално на 
определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. 
2. Аналитичният доклад по параграф 
1 се придружава от съответни 
предложения, които вземат предвид 
сроковете до пълното прилагане и 
включват:

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

- коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от всички отрасли, 
обхванати от член 10а;

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

- уравнителни системи за въглерода за 
износители и вносители на продукти, 
произведени в отраслите, обхванати от 
член 10а, в случаи на ефект на 
изместване на въглеродни емисии, 
които не е предмет да други мерки.
Подобни системи не намаляват 
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ликвидността на пазара на квоти.
Всички други задължителни
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата,
и които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки.

Всички задължителни споразумения, 
които са в съответствие с 
приложимите критерии по параграф 
3 и които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки.

1 13-та Конференция на Страните по 
РКОНИК и 3-та среща на Страните по 
Протокола от Киото, проведена в Бали, 
Индонезия от 3 до 14 декември 2007 г.

Or. en

Обосновка

Clarification that only international agreements in the framework of the UNFCC shall 
qualify. Introduction of criteria for an international agreement. The situation shall be 
evaluated for all manufacturing industry but with emphasis on energy intensive industries. An 
international agreement must be evaluated in terms of its timeframe of implementation, also. 
Carbon equalisation shall be a supplementary option, shall not be restricted to inclusion into 
the ETS and should not increase the burden of the EU installations subject to ETS.

Изменение 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 

До януари 2011 г., в случай че не бъде 
постигнато всеобхватно 
международно споразумение след 2012 
г., като взема предвид европейските 
мерки за намаляване на емисиите от 
парникови газове извън Общността и 
след допитване до всички 
заинтересовани социални партньори, 
Комисията представя пред Европейския 
парламент и Съвета аналитичен доклад, 
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на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

в който се прави оценка на положението 
по отношение на определени 
енергоемки отрасли или подотрасли, за 
които е било определено, че са 
изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

- коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а;
- включване в схемата на Общността на 
вносители на продукти, произведени в 
отрасли или подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.

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

- други непосредствени мерки за 
гарантиране 
конкурентоспособността на 
европейските индустрии в глобален 
мащаб, без да се подкопава 
екологичната ефекнтивност на 
общностната система;

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

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

Or. en

Изменение 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

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

1. До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, при осигуряване на 
равно третиране на конкурентни 
индустрии, и след допитване до всички 
заинтересовани социални партньори, 
Комисията представя пред Европейския 
парламент и Съвета аналитичен доклад, 
в който се прави оценка на положението 
по отношение по-специално на 
определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, с цел да определи доколко 
те са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии по 
смисъла на параграф 3. 

- коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а;
- включване в схемата на Общността
на вносители на продукти, произведени 
в отрасли или подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.

2. Аналитичният доклад по параграф 
1 се придружава от съответни 
предложения, които вземат предвид 
сроковете до пълното прилагане и 
включват:

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

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

б) уравнителни системи за въглерода 
за износители и вносители на 
продукти, произведени в отраслите, 
обхванати от член 10а, в случаи на 
ефект на изместване на въглеродни 
емисии, които не е предмет да други 
мерки. Подобни системи не 
намаляват ликвидността на пазара 
на квоти.
в) коригиране на броя квоти получени 
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безплатно за компенсиране на 
косвения ефект от включените в 
цената на енергията разходи, 
свързани в емисии на CO2 за 
отраслите, определени в 
съответствие с член 10а, като
особено засегнати от 
гореспоменатите разходи. Квотите 
за компенсиране на включването на 
разходите, свързани с въглеродните 
емисии, са допълнителни и се 
приспадат от квотите, предоставени 
в съответствие с член 10, параграф 1 
и не подлежат на разпоредбите по 
член 12, параграф 1 и параграф 3.
Всички задължителни споразумения, 
които осигуряват равно третиране на 
конкурентни индустрии и които могат 
да бъдат подложени на мониторинг и 
проверка и са предмет на задължителни 
мерки за прилагане, също се вземат 
предвид при определянето на 
съответните мерки.
3. При определяне на отраслите по 
алинея първа 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 не налагат 
еквивалентни, подлежащи на 
проверка ограничения върху емисиите, 
като обръща внимание на:
аa) степента, до която отдаването 
на търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
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конкуренция;
г) последици от изменението на 
климата и  действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
(da) га) въздействието от 
прехвърлянето на разходите за СО2 в 
цените за електроенерия за 
засегнатия отрасъл или подотрасъл.
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 въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълва, се 
приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

An International Agreement's potential for real global emission reductions should be 
analysed. Measures should be available to increase the contribution of the ETS sectors but 
also to combat significant leakage risks. The first choice should be free allowances.

Additional allowances should be allocated if a risk of carbon leakage is demonstrated from 
the pass-through of CO2 prices to electricity intensive sectors. If exempted from the 
obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed, this will not impact 
negatively on operators subject to auctioning.

Изменение 321
Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б – Заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии

Мерки в подкрепа на отрасли в случай 
на изместване на въглеродни емисии

Or. en

Изменение 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

Or. en

Обосновка

The sectors impacted need  to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments.
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Изменение 323
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли и енергийни отрасни, за 
които е било определено, че са 
изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

Or. en

Обосновка

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.
The energy sector functioning in some MS as several isolated energy markets is vulnerable to 
carbon leakage to the same extend as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.
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Изменение 324
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 31 декември 2010 г.от гледна точка 
на резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени отрасли или подотрасли, 
за които е било определено, че са 
изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

Or. en

Изменение 325
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 

До септември 2009 г. след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
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Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. 
Мерките в подкрепа на определени 
енергоемки сектори, посочени в този 
член, могат да бъдат отменени 
единствено от международно 
споразумение, което определя цели за 
намаляване, еднакви с тези, наложени 
на държавите-членки.  Докладът се 
придружава от съответни предложения, 
които могат да включват:

Or. de

Обосновка

See Article 1 – point 8.

Изменение 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

While inclusion in the community scheme of importers might work for sectors without 
extensive downstream sectors, it would not work for most other sectors, as this would expose 
their downstream operations to regionally imposed higher commodity prices, without 
protection in domestic or export markets. Furthermore, as it is unlikely the EU could include 
importers from non-annex countries with common but differentiated objectives, this should 
not be considered as an alternative to free allocation, pending global policy convergence.
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Изменение 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б –параграф 1 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- коригиране на дела  квоти, получени 
безплатно за компенсиране на 
косвения ефект от включените в 
цената на енергията разходи, 
свързани в емисии на CO2 за 
отраслите, определени в 
съответствие с член 10а, като 
особено засегнати от 
гореспоменатите разходи.

Or. en

Обосновка

Without changing the overall cap, adjusting the number of allowances received, the review 
must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity prices for the 
sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this reason are 
particularly impacted by the electricity prices. 

Изменение 328
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10b –параграф 1 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- допълнителни мерки, като например 
разпределяне на безплатни квоти за 
емисии на основата на разходите за 
емисии на CO2, включени в цената на 
електроенергията, на уязвими 
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енергоемки отрасли, които в 
противен случай биха загубили 
конкурентната си позиция на 
световния пазар в резултат на 
преките и косвени разходи, свързани с 
търговията с емисии, в съответствие 
с член 10а. 

Or. nl

Обосновка

Because with effect from 2013 power stations will have to pay for all emission rights and will 
be able to pass 100% of these costs on in their prices, including to electricity-intensive 
industries, the costs for these industries in Europe will be so high that their competitive 
position on the world market will be jeopardised. Because these industries operate on a 
global market and can no longer incorporate any regional cost items in their pricing.

Изменение 329
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Международно споразумение, 
включващо енергоемки промишлени 
отрасли, изложени на значителен 
риск от изпускане на въглеродни 
емисии, или отраслово международно 
споразумение относно такива 
промишлени отрасли трябва да 
отговаря най-малко на следните 
критерии, за да се предоставят равни 
условия на равнище инсталации за 
отрасли, определени като изложени 
на значителен риск от изпускане на 
въглеродни емисии: 

a) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85% от производството в 
световен мащаб, включително 
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основните нововъзникващи пазари, 

б) цели за емисии, изразени в 
еквивалент на СО2,

в)  сходни системи за намаляване на 
емисиите с равностойно действие и 
основани на критериите за сравнение 
и оценка, и наложени от всички 
участващи държави или от държави 
с цели, които не са изразени в 
еквивалент на СО2, в отрасли, 
включени в системата на ЕС за 
търговия с емисии,

г) конкурентните материали трябва 
да бъдат подложени на еднакви 
ограничения, като се взимат предвид 
аспектите на жизнения им цикъл,

д) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка,

е) задължителен режим за решаване 
на спорове и ясни правила за 
санкциониране, сравними със 
системата на ЕС,

Or. en

Обосновка

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Изменение 330
Philippe Busquin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Международно споразумение, 
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включващо енергоемки промишлени 
отрасли, изложени на значителен 
риск от изпускане на въглеродни 
емисии, или отраслово 
международно споразумение относно 
такива промишлени отрасли трябва 
да отговаря най-малко на следните 
критерии, за да се предоставят 
равни условия на равнище 
инсталации за отрасли, определени 
като изложени на значителен риск 
от изпускане на въглеродни емисии:

a) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85% от производството в 
световен мащаб, включително 
основните нововъзникващи пазари, 

б) цели за емисии, изразени в 
еквивалент на СО2,
в)  сходни системи за намаляване на 
емисиите с равностойно действие и 
основани на критериите за сравнение 
и оценка, и наложени от всички 
участващи държави или от държави 
с цели, които не са изразени в 
еквивалент на СО2, в отрасли, 
включени в системата на ЕС за 
търговия с емисии,

г) конкурентните материали трябва 
да бъдат подложени на еднакви 
ограничения, като се взимат предвид 
аспектите на жизнения им цикъл,

д) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка,

е) задължителен режим за решаване 
на спорове и ясни правила за 
санкциониране, сравними със 
системата на ЕС,

Or. en
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Обосновка

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Изменение 331
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Международно споразумение, 
включващо енергоемки промишлени 
отрасли, изложени на значителен 
риск от изпускане на въглеродни 
емисии, или отраслово международно 
споразумение относно такива 
промишлени отрасли трябва да 
отговаря най-малко на следните 
критерии, за да се предоставят равни 
условия на равнище инсталации за 
отрасли, определени като изложени 
на значителен риск от изпускане на 
въглеродни емисии:
a) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85% от производството в 
световен мащаб, включително 
основните нововъзникващи пазари, 
б) цели за емисии, изразени в 
еквивалент на СО2,
в)  сходни системи за намаляване на 
емисиите с равностойно действие и 
основани на критериите за сравнение 
и оценка, и наложени от всички 
участващи държави или от държави 
с цели, които не са изразени в 
еквивалент на СО2, в отрасли, 
включени в системата на ЕС за 
търговия с емисии,
г) конкурентните материали трябва 
да бъдат подложени на еднакви 
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ограничения, като се вземат предвид 
аспектите на жизнения им цикъл,
д) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка,
е) задължителен режим за решаване 
на спорове и ясни правила за 
санкциониране, сравними със 
системата на ЕС,

Or. en

Обосновка

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Изменение 332
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 8 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Добавя се следният член:
„Член 10ба

Комисията представя предложение 
за компенсаторен механизъм, който 
да покрие косвените разходи от по-
високите цени на електричество 
поради въвеждането на схемата на 
Общността. Това предложение е в 
съответствие с разпоредбите на 
Общността относно държавните 
помощи.”

Or. en

Обосновка

The law of state aid is very strict. Thus the Commission shall put forward a proposal on how 
to best compensate for indirect rises in the cost of electricity resulting from the emissions 
trading scheme.
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Изменение 333
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 8 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Добавя се следният член:
„Член 10ба

Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 

индиректно изместване на въглеродни 
емисии

Не по-късно от юни 2009 г. 
Комисията, след като се консултира 
със съответните социални 
партньори, представя на Европейския 
парламент и на Съвета аналитичен 
доклад в който прави оценка на 
ситуацията по отношение на 
съоръженията с интензивно 
потребление на електроенергия, 
изброени в приложение 2а, при които 
електроенергията съставлява висок 
дял от производствените разходи и 
продукцията на които се конкурира с 
подобна продукция в трети държави, 
в които не се предприемат 
еквивалентни мерки за намаляване на 
емисиите (индиректно изместване на 
емисиите). |  До декември 2009 г. 
Комисията приема мерки в 
съответствие с процедурата съгласно 
член 22, за разпределение на 
подходящо количество безплатни 
квоти за тези съоръжения, които те 
могат да използват заедно със своите 
доставчици на електроенергия. Тези 
мерки се актуализират редовно на 
всеки пет години в съответствие с 
процедурата определена в член 22.
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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 carbon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Изменение 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 септември 2011 г., списъка с 
инсталациите на нейна територия, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива.

2. Всяка година, най-късно до 28 
февруари, компетентният орган 
определя количеството квоти, които 
трябва да се разпределят за тази година, 
изчислено в съответствие с членове 10 и 
10а.

2. Всяка година, най-късно до 28 
февруари, компетентният орган 
определя количеството квоти, които 
трябва да се разпределят за тази година, 
изчислено в съответствие с членове 10.

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

Or. en
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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 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 септември 2011 г., списъкът с 
инсталациите на нейна територия, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, както и количеството квоти, 
разпределени безплатно за всяка 
инсталация на нейна територия, 
изчислено в съответствие с правилата, 
посочени в член 10а, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Necessary adjustment in the light of the introduction of the benchmarking model.

Изменение 336
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 –параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 
квоти. Въпросните квоти, доколкото 
не са били използвани, могат да бъдат 
преотстъпени или на съществуващи 
инсталации от същия отрасъл, 
които са пристъпили към 
разширения, съпроводени от 
действително увеличение на 
мощностите, или на новопоявили се 
инсталации в отрасъла, доколкото 
заделените за тях запаси не са 
достатъчни. Компетентните органи 
следва да уведомят Комисията и да 
получат разрешение за 
преотстъпване на тези квоти. 

Or. el

Изменение 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на CER и ERU от дейности 
по проекти в схемата на Общността, 
преди влизането в сила на бъдещо 

международно споразумение по 
изменение на климата

Използване на CER и ERU от дейности 
по проекти в схемата на Общността

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

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
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операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти които са в допълнение към 
квотите, предоставени в 
съответствие с член 9 от 
настоящата директива и които са с 
валидност от 2013 г. нататък в замяна на 
CER и ERU, издадени във връзка със 
съкращения на емисии до 2012 г., за 
видове проекти, приети от поне една 
държава-членка в схемата на 
Общността до 2012 г. включително. До 
30 декември 2014 г. и при формулирано 
за целта искане компетентният орган 
прави подобна замяна.

3. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти 
с валидност считано от 2013 г. 

3. Във всеки случай операторите 
могат да използват CER/ERU или 
кредити от до 10.5% от годишните 
си емисии за да изпълнят своите 
задължения по схемата на 
Общността. Това става чрез 
възстановяване на:

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността 
за периода 2008-2012 г.

a) CER/ERU от СИ/МЧР проекти за
намаляване на емисиите до 2015 г.;

б) CER/ERU от СИ/МЧР проекти за 
намаляване на емисиите след 2013г в 
страни, които са ратифицирали 
бъдещото международно 
споразумение по изменение на 
климата;
в) CER/ERU от СИ/МЧР проекти за 
намаляване на емисиите след 2013г в 
страни, с които ЕС е сключил 
двустранно или многостранно 
споразумение за сътрудничество в 
областта на изменението на 
климата преди 31 декември 2015 г.; 
г)  кредити от дейности за 
намаляване на емисиите, установени 
в съответствие с изискванията, 
определени в споразумения за 
сътрудничество в страни за всички
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видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността 
за периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

4. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти 
от нови проекти, започнали от 2013 г. 
нататък в най-слабо развитите 
страни. 
Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността 
за периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

4. Споразуменията за 
сътрудничество, съгласно параграф 3 
буква г), определят видовете проекти, 
които отговарят на критериите, и 
методологиите, използвани за 
определяне на количеството кредити, 
които следва да бъдат издадени, 
както и механизъм, който да 
гарантира преобразуването на 
кредити в сертификати, които да 
могат да бъдат използвани в 
съответствие с бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата.

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по 
схемата на Общността.
6. Споразуменията, посочени в 
параграф 5, предвиждат 
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използването в схемата на 
Общността на кредити от 
технологии за възобновяеми 
енергийни източници или за 
енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии 
и устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на 
кредити от проекти, когато 
референтното ниво е под равнището 
за безплатно разпределение на квоти, 
предвидено с мерките, посочени в член 
10а или под равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.
7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на 
климата единствено CER от трети 
държави, ратифицирали това 
споразумение, се приемат в схемата 
на Общността.

Or. en

Обосновка

It should be possible to use up the current levels of CER/ERU allowed to operators. The 
supplementary principle (that part of the effort to reduce emissions can be achieved through 
international mechanisms) should be included and applied independently from the entry into 
force of a future international agreement. In this way climate goals will be achieved more 
cost-effectively; the evolving market for CDM/JI projects receives a clear signal of continuity; 
and clear incentives are given to other countries to cooperate with the EU in concluding a 
future international agreement.

Изменение 338
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1α. Комисията и държавите-членки 
гарантират, че кредитите CER/ERU 
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произтичат от дейности на проекти 
в системата на Общността, които 
изпълняват строги екологични и 
социални критерии, а също така и 
допълнителни критерии, в 
съответствие с международно 
признатите стандарти, като 
например „Златно правило”.

Or. el

Обосновка

CER/ERU credits must come from projects which strictly comply with quality criteria to 
ensure that undertakings are fulfilling their obligations as well as achieving additional 
reductions in greenhouse gas emissions while, at the same time, encouraging innovation 
within European undertakings and technological development in third countries.

Изменение 339
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграфи 2 до 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите 
членки CER/ERU за периода 2008—
2012 г., операторите могат, да поискат 
от компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

2. Операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
поне една държава-членка в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

3. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г.,

3. Компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
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компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
поне една държава-членка в рамките 
на схемата на Общността за периода 
2008-2012 г.

4. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г.,
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

4. Компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от поне една държава-членка  в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 

5. В случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.
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изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

Or. en

Обосновка

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators

Изменение 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграфи 3 до 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В степента, в която операторите не 
са изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

3. В рамките на количествата с които
операторите не са изчерпали 
предоставените им от държавите-членки 
количества CER/ERU за периода 2008—
2012 г., компетентните органи дават 
своето разрешение за обмена на CER от 
проекти в областта на 
възобновяемите източници на енергия 
и ефективността по отношение на 
търсенето, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г., с 
изключение на CER от големи 
хидроенергийни проекти. 

Първа алинея се прилага за всички
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

Първа алинея се прилага за видове 
проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.
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4. В степента, в която операторите не 
са изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

4. В рамките на количествата с които
операторите не са изчерпали 
предоставените им от държавите-членки 
количества CER/ERU за периода 2008—
2012 г., компетентните органи дават 
своето разрешение за обмена на CER, 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти от 
нови проекти в областта на 
възобновяемите енергийни източници 
и ефективността по отношение на 
търсенето, започнали от 2013 г. 
нататък в най-слабо развитите страни с 
изключение на CER от големи 
хидроенергийни проекти.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Първа алинея се прилага за CER за 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г., до 2020 г. или докато тези 
страни ратифицират споразумение с 
Общността, ако това стане по-рано.

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по 
схемата на Общността.
6. Споразуменията, посочени в 
параграф 5, предвиждат 
използването в схемата на 
Общността на кредити от 
технологии за възобновяеми 
енергийни източници или за 
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енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии 
и устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на 
кредити от проекти, когато 
референтното ниво е под равнището 
за безплатно разпределение на квоти, 
предвидено с мерките, посочени в член 
10а или под равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.
7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено CER от трети държави, 
ратифицирали това споразумение, се 
приемат в схемата на Общността.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 341
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграфи 2 до 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
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връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
всички държави-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г., 
както и за дейностите, произтичащи 
от ползването на земята, промени в 
предназначението на земята и 
горското стопанство. До 30 декември 
2014 г. и при формулирано за целта 
искане компетентният орган прави 
подобна замяна.

3. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

3. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г. както и за дейностите, 
произтичащи от ползването на 
земята, промени в предназначението 
на земята и горското стопанство.

4. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

4. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано. 

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., както и за 
дейностите, произтичащи от 
ползването на земята, промени в 
предназначението на земята и 
горското стопанство, до 2020 г. или 
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докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Or. fr

Обосновка

It is unlikely that all Member States would accept the inclusion in the ETS of credits coming 
from the implementation of forestry activities for the period 2008-2012.

Изменение 342
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграфи 2 до 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите 
членки CER/ERU за периода 2008—
2012 г., операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

2. Операторите могат да поискат от 
компетентния орган, при условие че не 
са изчерпали предоставените им от 
държавите членки CER/ERU за периода 
2008—2012 г., издаването на квоти, с 
валидност от 2013 г. нататък в замяна на 
CER и ERU, издадени във връзка със 
съкращения на емисии до 2012 г., за 
видове проекти, приети от всички 
държави членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

3. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г.,
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 

3. В рамките на количествата на 
всички проверени емисии за 2010 
(включително количествата съгласно 
параграфи 2, 4 и 5), компетентните 
органи дават своето разрешение за 
обмена на CER от проекти, предприети 
преди 2013 г., издадени за съкращения 
на емисии считано от 2013 г. нататък, за 
квоти с валидност считано от 2013 г.
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валидност считано от 2013 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

4. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г.,
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

4. В рамките на количествата на 
всички проверени емисии за 2010 
(включително количествата съгласно 
параграфи 2, 3 и 5),  компетентните 
органи дават своето разрешение за 
обмена на CER, издадени за съкращения 
на емисии считано от 2013 г. нататък, за 
квоти от нови проекти, започнали от 
2013 г. нататък в най-слабо развитите 
страни.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

5. В рамките на количествата на 
всички проверени емисии за 2010 
(включително количествата съгласно 
параграфи 2, 3 и 5), и в случай че 
сключването на международно 
споразумение по изменение на климата 
е отложено, кредитите от проекти или 
други дейности за намаляване на 
емисиите могат да се използват в 
схемата на Общността в съответствие 
със споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.
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Or. en

Обосновка

Investments in CO2 reduction are much more efficient in emerging countries than in the EU 
due to the higher reduction potential. In the absence of an international agreement on 
emission reductions, the ability to use CERs is essential for the ETS-industry. Thus 
recognizing the need of planning security for the EU to reach the 2020 goals with respect to 
the need for reduction in emissions mainly domestically, European industry must be treated 
equally in the EU ETS.

Изменение 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 3 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г.,
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти 
с валидност считано от 2013 г.

3. Компетентните органи разрешават 
на операторите да обменят  веднъж на 
година CER от проекти, предприети 
преди 2013 г.,  до 50% от годишното 
намаление на количеството квоти за 
разпределение съгласно член 9, за 
квоти с валидност считано от 2013 г.

Or. en

Обосновка

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. For a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs shall be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is a significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.
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Изменение 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г.,
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

4. Като вземат предвид максималния 
лимит съгласно параграф 3 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

Or. en

Обосновка

      The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, 
paragraph 3 to the situation in paragraph 4. (See also the justification in paragraph 3.).

Изменение 345
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Годишното количество кредити, 
използвани от инсталации съгласно 
параграфи 2, 3 и 4 не надвишава 
количество равно на 25% от 
емисиите на парникови газове на 
инсталациите, попадащи в обхвата 
на Директива 2003/87/ЕО през 
съответната година на спазване на 
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критериите.

Or. en

Обосновка

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators.

Изменение 346
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Оператор, който е използвал tCER 
възстановява CER, tCER, ERU или 
други квоти, най-малко 30 дни преди 
изтичането на tCER, за да покрие 
емисиите, които са били обхванати 
от изтеклия кредит. Ако операторът 
не е заместил tCER, използван за 
покриването на емисиите, покрити 
преди изтичането на квотите, той се 
счита за отговорен и има 
ангажимент за заплащане на глоба за 
извънредно количество емисии в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в член 16.

Or. fr

Обосновка

Plantations can store carbon and provide wood stored, for its part, in various uses, such as 
construction, furniture and paper. The difficulties associated with the permanence of CDM 
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forestry projects have been resolved with the creation of temporary CERs (tCERs) which will 
be surrendered on expiry.

As well as using wood as a source of energy, increasing the storage of wood by using it as a 
material can help in the fight against climate change. After being recycled once or more, the 
wood can be burned as wood energy.

Изменение 347
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки могат да 
получат погълнати единици, 
съответстващи на допълнителното 
съхраняване на въглерод в дървени 
изделия, съгласно правилата за 
отчитане, които ще бъдат приети в 
контекста на международните 
споразумения относно изменението 
на климата.   Политиката генерира 
механизми за насърчаване, свързани с 
ETS.

Or. fr

Обосновка

Currently all logged timber is considered to generate an immediate re-emission of CO2 into 
the atmosphere, which does not provide an incentive to make use of the wood.

Изменение 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

5. Доколкото сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността в размер до 50% от 
намаленията, осъществени в 
съответната година в сравнение с 
количеството на разпределени квоти 
за периода 2008 - 2012 г.

Or. de

Обосновка

Here it is necessary to increase flexibility further, in order to reduce emissions as cheaply  
and efficiently as possible.

Изменение 349
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 

5. Доколкото сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
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изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността в размер до 70% от 
намаленията, осъществени в 
съответната година в сравнение с 
количеството на разпределени квоти 
за периода 2008 - 2012 г.

Or. de

Обосновка

Flexible project mechanisms are important instruments for cost-effective emission reduction, 
and the option of using them represents an essential safety valve for emissions trading. The 
additionality criterion ensures that these projects will not act to the detriment of host 
countries’ actual or possible climate objectives or agreements. As proposed, it must be 
possible to carry over JI/CDM certificates and rights of use from the 2nd to the 3rd phase.

Изменение 350
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията се стреми да 
гарантира, че всички споразумения, 
изброени в параграф 5 и 
международното споразумение от 
параграф 6 включват система за 
кредитиране за залесяване, повторно 
залесяване, намалени емисии от 
обезлесяване и други устойчиви 
проекти и дейности в областта на 
горското стопанство, включително 
предотвратяване на ерозията и 
пречистване на отпадъчни води.  На 
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операторите на инсталации се 
разрешава да използват кредити от 
предотвратено обезлесяване, 
залесяване или повторно залесяване и 
други устойчиви проекти и дейности 
в областта на горското стопанство в 
развиващите се страни, за които са 
постигнати споразуменията, 
посочени в параграфи 5 и 6.

Or. en

Обосновка

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.

Изменение 351
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията се стреми да 
гарантира, че всички споразуменията, 
изброени в параграф 5 и 
международното споразумение от 
параграф 6 включват система за 
кредитиране за залесяване, повторно 
залесяване, намалени емисии от 
обезлесяване и други устойчиви 
проекти и дейности в областта на 
горското стопанство, включително 
предотвратяване на ерозията и 
пречистване на отпадъчни води.  На 
операторите на инсталации се 
разрешава да използват кредити от 
предотвратено обезлесяване, 
залесяване или повторно залесяване и 
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други устойчиви проекти и дейности 
в областта на горското стопанство в 
развиващите се страни, за които са 
постигнати споразуменията, 
посочени в параграфи 5 и 6.

Or. en

Обосновка

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.

Изменение 352
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a –параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията се стреми да 
гарантира, че всички споразуменията, 
изброени в параграф 5 и 
международното споразумение от 
параграф 7 включват система за 
кредитиране за залесяване, повторно 
залесяване, намалени емисии от 
обезлесяване и други устойчиви 
проекти и дейности в областта на 
горското стопанство, включително 
предотвратяване на ерозията и 
пречистване на отпадъчни води.
Освен това държавите-членки могат 
да разрешават на операторите на 
инсталации да използват кредити от 
предотвратено обезлесяване, 
залесяване или повторно залесяване и 
други устойчиви проекти и дейности 
в областта на горското стопанство в 
развиващите се страни, които са 
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сертифицирани от изпълнителния 
съвет на МЧР или съответстват на 
споразуменията, изброени в 
параграфи 5 и 7. Такива разрешени от 
държава-членка кредити са търгуеми 
в рамките на схемата на 
Общността.

Or. en
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