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Изменение 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 12 се добавя следният 
параграф:
„1а. Комисията публикува доклад, 
който съдържа подходящи 
законодателни предложения по 
отношение на търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара на квоти 
за емисии. Този доклад обръща, наред 
с другото, внимание на въпроса дали 
квотите следва да се разглеждат 
като финансови инструменти в 
рамките на обхвата на Директива 
2003/6/ЕО относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба)."

Or. en

Обосновка

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced an analysis shall be performed 
though, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and the 
EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).
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Изменение 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11 - точка d
Директива 2003/87/ЕО
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Квотите, издадени от 1 януари 2013 г. 
нататък, са валидни за емисии, отделени 
през осемгодишен период, с начало 1 
януари 2013 г.“

1. Квотите, издадени от 1 януари 2013 г. 
нататък, са валидни за емисии, отделени 
през осемгодишен период, с начало 1 
януари 2013 г.“ Неизползваните квоти 
могат да бъдат прехвърляни към 
следващия осемгодишен период без 
ограничения.

Or. de

Обосновка

This flexibilisation allows and rewards early emission reductions and also creates greater 
flexibility.

Изменение 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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. de

Обосновка

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally!

Изменение 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Регламентът взема под внимание най-
точните и актуални налични научни 
данни, и по-специално тези на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата, и - за 
приложението на член 10 а -
предвижда също така изисквания 
операторите да докладват за емисии, 
отделени при производството на стоки 
от енергоемки отрасли, които могат да 
са изложени на международна 
конкуренция, както и да проверят тази 
информация по независим път.

Or. en
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Изменение 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Изменение 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки трябва да направят 
необходимото всеки оператор на 
инсталация да докладва на 
компетентния орган съгласно 
регламента емисиите, отделени от тази 
инсталация за всяка календарна година.“

3. Държавите-членки трябва да направят 
необходимото всеки оператор на 
инсталация да докладва на 
компетентния орган емисиите, отделени 
от тази инсталация за всяка календарна 
година.“

Or. de

Обосновка

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Изменение 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 13 - буква б
Директива 2003/87/ЕО
Член 15 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Комисията приема регламент за 
проверка на докладите за емисиите и за 
акредитация на проверителите, като 
уточнява условията за акредитиране, 
взаимно признаване и отнемане на 
акредитацията от проверителите, както 
и, при необходимост, за контрола и 
партньорските проверки.

Комисията разработва насоки за 
проверка на докладите за емисиите и за 
акредитация на проверителите, като 
уточнява условията за акредитиране, 
взаимно признаване и отнемане на 
акредитацията от проверителите, както 
и, при необходимост, за контрола и 
партньорските проверки.

Or. de

Обосновка

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.
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Изменение 360
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В член 16 се добавя следният 
параграф 3а:
"3а. Ако цената на въглерода 
надвишава 50 евро, плащането на 
глоба за извънредно количество 
емисии в размер на 50 евро за всеки 
отделен тон еквивалент на 
въглероден диоксид -  в периода на 
търгуване 2013-2020 г. - освобождава 
оператора от задължението да върне  
определен брой квоти, еквивалентен 
на съответното извънредно 
количество емисии, когато връща  
квоти във връзка със следващата 
календарна година."

Or. en

Обосновка

ETS industry  needs a certain level of planning security based on high carbon prices and in 
the case, that an obligation for importers to join ETS or an equivalent measure according to 
Article 10b will not take place. The release of surrendering allowances by penalty payment is 
an option to solve that problem.

Изменение 361
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение 
I, от гледна точка на докладите, 
предвидени по член 21, и на опита от 
прилагането на настоящата директива. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на 
приложение  I и приложение ІІа, от 
гледна точка на докладите, предвидени 
по член 21, и на опита от прилагането на 
настоящата директива. Приложение IIa 
може да се измени единствено в 
съответствие с установената в член 
251 от Договора процедура. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Or. en

Обосновка

Annex I and Annex IIa belong to essential elements  for  this directive and any change to them 
should happen through a co-decision procedure.

Изменение 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Добавя се следният член 24a: заличава се

„Член 24а
Хармонизирани правила за проекти, 
водещи до намаляване на емисиите

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
може да приеме изпълнителни мерки 
за издаването на квоти по отношение 
на ръководени от държавите-членки 
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проекти, които водят до намаляване 
на емисиите на парникови газове 
извън схемата на Общността.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други 
политически мерки за намаляване на 
емисиите, които не попадат в 
обхвата на схемата на Общността. 
Мерките ще бъдат приемани само в 
случаите, когато е невъзможно 
включване, в съответствие с член 24 
и при следващото преразглеждане на 
схемата ще се предвиди 
хармонизираното включване на тези 
емисии в схемата на Общността.
2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort Sharing Decision.
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Изменение 363
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Мерките ще бъдат 
приемани само в случаите, когато е 
невъзможно включване, в 
съответствие с член 24 и при
следващото преразглеждане на схемата 
ще се предвиди хармонизираното 
включване на тези емисии в схемата на 
Общността.

Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Следващото
преразглеждане на схемата ще се 
предвиди хармонизираното включване 
на тези емисии в схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

There is need to link the EU ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of 
application of art. 24a to art. 24 should be removed.
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Изменение 364
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 24a а (нов) 

ИзменениеТекст, предложен от Комисията

(19) Добавя се следният член: 

"Член 24аа
Държавите-членки могат да 
използват права за квоти на емисии 
на парникови газове, позволени 
съобразно член 3, параграфи 1 и 2 от 
Решение  2008/XX/EО  за изпълнение 
на тяхното задължение в 
съответствие с Директива 
2003/87/ЕО.
В допълнение към разпоредбите на 
член 24а, всяка инсталация, която е 
включена в схемата на Общността, 
може да покрие до 10% от своите 
проверени емисии с единици, получени 
от установените в Решение 2008/xxxx 
лимити на държавите-членки."

Or. en

Обосновка

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, there is need to support the 
introduction of the principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems. 

To create real incentives for the project development in third countries no limit for usage of 
acquired credits shoud be implemented
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Изменение 365
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации 

Or. en

Изменение 366
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации, 
предмет на еквивалентни мерки

Or. en

Обосновка

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.
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Изменение 367
Dominique Vlasto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент 
на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от 
биомаса, и които са предмет на 
мерки, с които ще се постигне 
еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

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

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна горивна инсталация, като 
уточни еквивалентните действащи 
мерки;

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

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната  горивна инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 50 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса;

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

в) потвърди, че ако дадена горивна 
инсталация отделя за една календарна 
година количество от 50 000 t или 
повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса, или пък еквивалентните мерки 
са преустановени, съответната горивна 
инсталация ще бъде отново включена в 
системата;
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г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to ETS standards and the administrative costs of permitting, 
exceed the monetarised value of environmental benefits. “A cost efficient solution and a 
reduction of the number of installations can be achieved when installations with emissions 
<50 ktonnes can be taken out of the system: while still 95% of the ETS sectors’ emissions will 
be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the heavy 
ETS burden” (EEA report 2007).

Изменение 368
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 50 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки за намаляване на 
емисиите на парникови газове, ако 
съответната държава-членка изпълни 
следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;
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б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 50 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

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

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 50 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Изменение 369
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 1. Държавите-членки трябва да 
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изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

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

(a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

(a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

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

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 50 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

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

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 50 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

(d) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

(d) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. it

Justification

The exclusion of small installations should be extended to include all installations and not 
only combustion installations. In addition, raising the exclusion threshold to 50 000 tonnes 
would make it possible to cover around  95% of the emissions falling within the scope of 
emissions trading, but would allow a significant reduction in costs both for small 
undertakings and public authorities in line with the principle of better regulation.
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Изменение 370
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, ако съответната 
държава-членка изпълни следните 
условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация,

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

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

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

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

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en
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Изменение 371
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

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

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки, наред  
с одобрението на собственика на 
инсталацията, който изразява 
желанието си да се възползва от 
възможността за неучастие;

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

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

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

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

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.
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Or. en

Обосновка

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted. Some non-recycling installations can co-decide to remain 
classified under the ETS regime.

Изменение 372
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. По искане на оператора 
държавите-членки изключват от 
схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

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

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

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 

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

количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out, but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Изменение 373
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

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

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
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еквивалентните действащи мерки; еквивалентните действащи мерки;

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

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

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

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

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

In the Impact Assessment (SEC(2008)52)) the European Commission states that reduction in 
administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 25 
000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However the Commission document
does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty might be of 
the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 25 000 t CO2/y.

Also, excluded installations will be automatically subject to other emission reductions 
measures in non EU ETS sector.

Изменение 374
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

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

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

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

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

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

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

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. de

Обосновка

The ceiling should be raised from 10 000 tonnes to 25 000 tonnes of CO2 emissions. This will 
represent a substantial easing of the burden for installation operators and still cover over 
97% of emissions. In addition, the measures designed to achieve an equivalent contribution to 
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emission reduction should be spelt out. Since the exemption of these installations is based on 
their limited impact on the climate, the requirements should be easy to meet.

Изменение 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление 
на емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

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

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

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

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

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

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

г) публикува информацията, посочена в г) публикува информацията, посочена в 
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букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. de

Обосновка

This derogation is in any case made subject to the specific condition that there should still be 
a reduction in greenhouse gases. In this way an unbureaucratic procedure can be simply 
applied to installations with emissions of 25 000 tonnes per year.

Изменение 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които през
последните 3 години са докладвали пред 
компетентния орган средни стойности 
на емисиите, ненадвишаващи 10 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

Or. pl

Обосновка

The amendment does not alter the emission threshold of 10 000 tonnes of carbon dioxide 
equivalent, but allows for greater flexibility and rational measures for small combustion 
installations.
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Изменение 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, Комисията провежда 
изчерпателна оценка на 
въздействието за икономическия 
ефект от процедурите по прилагане 
на тези ограничения и относно 
ефекта на другите мерки, приети в 
международното споразумение.

Оценката на въздействието определя 
също така дали са били изпълнени 
следните условия:

- с международното споразумение се 
ангажират всички държави, имащи 
или с тенденция да развият 
производство в съответния отрасъл, 
за който се отнася настоящата 
директива; 

- международното споразумение 
налага:

o  в развитите държави, 
ограничения за отраслите, 
посочени в Приложение І на 
настоящата директива, 
равностойни на тези налагани в 
Европейския съюз;

o в развиващите се държави, 
особено тези, които са 
икономически най-напреднали, 



AM\731526BG.doc 27/50 PE409.457v01-00

BG

адекватен принос, в съответствие 
с техните отговорности и 
съответен капацитет, за 
отраслите, посочени в 
Приложение І на настоящата 
директива;

- ангажиментите от страна на 
развитите държави и приноса от 
страна на развиващите се 
държави, особено тези, които са 
по-развити, са:

o премерени и проверени в 
съответствие с международно 
признати методи и

o за тях е докладвано.

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

2. Считано от годината след влизането 
в сила на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, и 
в светлината на резултатите от 
оценката на въздействието, 
предвидена в същия този параграф, 
особено ако трите условия, посочени в 
него са изпълнени, Комисията 
предлага изменен фактор, така че
частта от количеството квоти, 
отпуснато на Общността за 2020 г., в 
съответствие с разпоредбите на член 
9 и член 9а, да допринася за общото 
намаление на емисиите на парникови 
газове от Общността, над 20-те 
процента, с които ще се ангажира
Общността в рамките на 
международното споразумение.

3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.
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4. Комисията може да приеме мерки за 
предвиждане използването от 
операторите в схемата на Общността на 
допълнителни видове проекти, различни 
от тези, посочени в член 11а, параграфи 
2—5, или използването, при 
необходимост, на други механизми, 
създадени в рамките на 
международното споразумение.

4. В светлината на резултатите от 
оценката на въздействието, 
предвидена в параграф 1 от 
настоящия член, по-специално ако са 
изпълнени трите условия, посочени в 
него, Комисията може да приеме 
мерки за предвиждане използването от 
операторите в схемата на Общността на 
допълнителни видове проекти, 
различни от тези, посочени в член 11а, 
параграфи 2—5, или използването, при 
необходимост, на други механизми, 
създадени в рамките на 
международното споразумение.

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

Or. fr

Обосновка

The conclusion of an international agreement will create fresh obligations for the EU and for 
the other parties. It is therefore vital for a comprehensive impact assessment to be carried out 
to evaluate the implementing procedures and gauge possible effects of all kinds. Criteria need 
to be determined for the success of the agreement. It is also necessary within the Community 
framework to spell out the specific expectations relating to the emerging countries, since 
these cannot be compared to all other developing countries as regards the efforts they need to 
make.

Изменение 378
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване за всички 
държави със значителни дейности в 
секторите, посочени в приложение 1 
и 1аб, на емисиите на парникови газове, 
които надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, и след като Комисията е 
доказала, че в тези други държави 
това споразумение води до сравними 
разходи във връзка с CO2 за 
секторите, посочени в приложение 1 
и 1аб, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4. 

Or. de

Обосновка

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in all non-European States.

Изменение 379
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване за всички 
държави със значителни дейности в 
секторите, посочени в приложение 1 
и 1аб, на емисиите на парникови газове, 
които надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, и доколкото Комисията е 
доказала, че в други държави това 
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споразумение води до сравними 
разходи във връзка с CO2 за 
секторите, посочени в приложение 1 
и 1аб, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4 
на настоящия член. Комисията 
предоставя доказателствата. 

Or. de

Обосновка

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in comparable non-European States.

Изменение 380
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
което е в съответствие с 
критериите, изложени в член 10б, 
параграф 2а, и което води, до 2020 г., 
до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет от 8 и 9 март 2007 г., ще се 
прилагат параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
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March 2007.

Изменение 381
Philippe Busquin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
което е в съответствие с 
критериите, посочени в член 10б, 
параграф 2а, и което води, до 2020 г., 
до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет от 8 и 9 март 2007 г., ще се 
прилагат параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007. 

Изменение 382
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

считано от сключването на 
международно споразумение относно 
изменението на климата, което води 
до задължително намаляване над 
установеното с член 3, Комисията 
представя законодателно 
предложение относно приноса на 
всяка държава-членка към усилията 
на Общността за допълнително 
намаляване, което следва да се приеме 
съобразно член 251 от Договора за 
създаване на Европейска общност.

Or. en

Обосновка

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision.

Изменение 383
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
въз основа на подробна оценка на 
въздействието на разходната 
ефективност на средствата за 
постигане на това намаляване, както 
и на въздействието на други мерки, 
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еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

подробно описани в международното 
споразумение, Комисията представя 
законодателно предложение пред 
Парламента и Съвета, което 
предлага по-нататъшно намаляване 
на  количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., като се вземе 
предвид общото намаление на емисиите 
на парникови газове от Общността, над 
20-те процента, с които се е ангажирала 
Общността в рамките на 
международното споразумение. 

Or. en

Обосновка

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement shall not 
be an automatism but subject to evaluation and co-decision.

Изменение 384
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а. Този правилник влиза в 
сила единствено ако Комисията 
представи своята документация 
преди 2015 г.

Or. de

Обосновка

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Изменение 385
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от годината след 
представянето на анализа на 
Комисията, посочен в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а. Този правилник влиза в 
сила единствено ако Комисията 
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представи своята документация 
преди [2015] г.

Or. de

Обосновка

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Изменение 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Международно споразумение 
съобразно параграфи 1 и 2 се дефинира  
като споразумение между държави, 
което води до намаляване на общите  
емисии в степента, необходима за 
ефективното справяне с изменението 
на климата, и по отношение на което 
може да се извършват наблюдение и 
проверки, и което е предмет на 
задължителни мерки за прилагане. 
Такова  международно споразумение 
следва да включва критична маса от 
отрасловото производство в световен 
мащаб.
Държавите, обхванати от такова 
международно споразумение, се 
споразумяват да прилагат и 
изпълняват мерки, които водят до 
еднаква тежест за промишлените 
сектори в условията на 
международна конкуренция.

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 at equal footing.

Изменение 387
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Операторите могат, в допълнение 
към неизползваните сертифицирани 
единици редуцирана емисия (CER) и 
единици редуцирана емисия (ERU), 
предоставени на операторите от 
държавите-членки за периода 2008 -
2012 г., да използват CER, ERU или 
други одобрени в съответствие с 
параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до 70% от 
реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

Or. de

Обосновка

Flexible project mechanisms are important instruments for achieving cost-effective emissions 
reductions, and their utilisation potential provides an indispensable safety valve for emissions 
trading. The criterion of additionality ensures that these projects do not undermine actual or 
potential climate protection targets or agreements of the host countries. As planned, a 
transfer of JI/CEM allowances and utilisation rights from the second and third phase must be 
possible.
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Изменение 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Операторите могат, в допълнение 
към неизползваните сертифицирани 
единици редуцирана емисия (CER) и 
единици редуцирана емисия (ERU), 
предоставени на операторите от 
държавите-членки за периода 2008 -
2012 г., да използват CER, ERU или 
други одобрени в съответствие с 
параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до 70% от 
реализираното в съответствие с 
параграф 2 и член 9 намаление.

Or. de

Обосновка

Flexibility is of key importance.

Изменение 389
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Добавя се следният член:
„Член 28а

Използване на кредити за залесяване, 
повторно залесяване и горско 

стопанство
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Независимо от членове 11а и 28, 
държавите-членки разрешават на 
операторите на инсталации да 
използват кредити, до определен 
процент (X)% от годишните 
проверени емисии на инсталациите, 
от:
(1) проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и   
проверени съобразно процедурата на 
надзорния съвет за Съвместно 
изпълнение;
(2) свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се държави, 
с които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5; 
и
(3) всеки проект, свързан с горското 
стопанство, в развиващи се държави, 
в съответствие с международното 
споразумение, посочено в член 28."

Or. en

Обосновка

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.

Изменение 390
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Добавя се следният член:
„Член 28а
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Използване на кредити за залесяване, 
повторно залесяване и горско 

стопанство
Независимо от членове 11а и 28, 
държавите-членки разрешават на 
инсталациите да използват кредити, 
до 4%* от техните годишни 
проверени емисии, от:
(1) проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и   
проверени съобразно процедурата на 
надзорния съвет за Съвместно 
изпълнение;
(2) свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се държави, 
с които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5; 
и
(3) всякакви проверени проекти, 
които намаляват националните 
емисии, свързани с обезлесяването, 
или проекти за преустановяване на 
деградацията на почвите или горите 
в развиващите се държави, в 
съответствие с международното 
споразумение, посочено в член 28.
*  тази цифра може да се коригира в 
резултат на международното 
споразумение, посочено в член 28."

Or. en

Обосновка

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.
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Изменение 391
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„При изчислението на пълната 
мощност на горивните инсталации 
блоковете с номинална топлинна 
мощност под 3 MW не се вземат под 
внимание при това изчисление.“

заличава се

Or. de

Обосновка

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the proposal for a directive 
under review, a large number of small installations will be included.  In the chemicals 
industry in particular there are numerous association locations with a large number of 
individual incinerators which, owing to this rule, will be aggregated to combustion 
installations of more than 20MW already present in this field.

Изменение 392
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„При изчислението на пълната 
мощност на горивните инсталации 
блоковете с номинална топлинна 
мощност под 3 MW не се вземат под 
внимание при това изчисление.“

заличава се

Or. de
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Обосновка

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the draft directive under 
review, a large number of small installations will be included.

Изменение 393
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„При изчислението на пълната 
мощност на горивните инсталации 
блоковете с номинална топлинна 
мощност под 3 MW не се вземат под 
внимание при това изчисление.“

заличава се

Or. de

Обосновка

There is a danger that many small installations will be included. Above all in the chemical 
industry there are a large number of association locations with many individual incinerators 
which will either be aggregated to combustion installations in excess of 20MW already 
present in this field or, taken as a whole, exceed the limit value and become subject to 
emission trading. This would mean that a large number of small installations would be 
obliged to trade in emissions, and this is contrary to the amendment in Article 27.

Изменение 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква б – точка (ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I –таблица – ред 2 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производство на алуминий (първично и Производство на алуминий (първично, 
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вторично, при използването на горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW)

при използването на горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW)

Or. en

Обосновка

The quantity of emissions from the secondary recycling industry has low impact on the total 
emissions included in the ETS, it consists of a number of SME’s and the additional 
administrative and cost burden does not justify the inclusion.

Изменение 395
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква в а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I –таблица – други дейности – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) четвъртият ред с категории 
дейности се заменя със следното:
"Други дейности
Промишлени предприятия за 
производство на
a) целулозен пулп от дървесина 
или сходни влакнести материали, 
при  използване на горивни 
инсталации с номинална 
топлинна мощност, 
превишаваща 20 MW
б) хартия и картон с производствен 
капацитет над 20 тона дневно, при 
използване на горивни инсталации с 
номинална топлинна мощност, 
превишаваща 20 MW ."

Or. en
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Обосновка

Similar treatment of installations in all sectors in Annex 1. The Commission has only made 
changes to the newly added categories, where they have forgotten to do so for the existing 
sectors already appointed in Annex 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.

Изменение 396
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I –таблица – Химическа промишленост – колона 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Добавят се следните редове с 
категории дейности:

4. Добавят се следните редове с 
категории дейности:

Химическа промишленост Химическа промишленост
Производство на сажди с карбонизиране 
на органични вещества като масла, 
катран, остатъци от крекиране и 
дестилация, в случай на използване на 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW.

Производство на сажди с карбонизиране 
на органични вещества като масла, 
катран, остатъци от крекиране и 
дестилация, в случай на използване на 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW.

Производство на азотна киселина Производство на азотна киселина
Производство на адипинова киселина Производство на адипинова киселина
Производство на глиоксалова и 
глиоксилова киселина

Производство на глиоксалова и 
глиоксилова киселина

Производство на амоняк Производство на амоняк
Производство на основни органични 
химически вещества чрез крекинг, 
реформинг, частично или пълно 
окисляване или чрез процеси с 
производствен капацитет, надвишаващ 
100 тона дневно.

Производство на етилен, пропилен, 
бензен и ароматни съединения чрез 
крекинг, реформинг, частично или 
пълно окисляване или чрез процеси с 
производствен капацитет, надвишаващ 
100 тона дневно. 

Производство на водород (H2) и 
синтетичен газ чрез реформинг или 
частично окисляване с производствен 
капацитет, превишаващ 25 тона дневно.

Производство на водород (H2) и 
синтетичен газ чрез реформинг или 
частично окисляване с производствен 
капацитет, превишаващ 25 тона дневно.

Производство на калцинирана сода 
(Na2CO3) и на натриев бикарбонат 
(NaHCO3)

Производство на калцинирана сода 
(Na2CO3) и на натриев бикарбонат 
(NaHCO3)

Or. en
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Обосновка

The amendment removes room for interpretation and brings clarity: Large, homogenous 
processes are included. Activities other than listed in the Annexes I and III are not included in 
the Directive.

Изменение 397
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – химическа промишленост – редица 6 и 7 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производство на основни органични 
химически вещества чрез крекинг, 
реформинг, частично или пълно 
окисляване или чрез процеси с 
производствен капацитет, надвишаващ 
100 тона дневно.

Производство на етилен и пропилен 
чрез крекинг или реформинг, чрез 
процеси с производствен капацитет, 
надвишаващ 100 тона дневно.

Производство на водород (H2) и 
синтетичен газ чрез реформинг или 
частично окисляване с производствен 
капацитет, превишаващ 25 тона дневно.

Производство на водород (H2) и 
синтетичен газ чрез реформинг с 
производствен капацитет, превишаващ 
25 тона дневно.

Or. de

Обосновка

In order to prevent different interpretations in the Member States, the definitions should be 
formulated as unambiguously as possible.

Изменение 398
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното приложение Ia:

"ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Списък на енергоемки отрасли, 
изложени на голям риск от 
изместване на въглеродните емисии
Желязо и стомана"

Or. en

Обосновка

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Изменение 399
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I a (ново)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното приложение Ia:
"ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

Списък на енергоемки отрасли, 
изложени на голям риск от 
изместване на въглеродните емисии
Желязо и стомана
…
…*”
* отраслите се уточняват от 
Парламента и Съвета преди 
приемането на настоящата 
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директива.

Or. en

Обосновка

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Изменение 400
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II
Директива 2003/87/ЕО
Приложение IIa

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIа се заличава.

Or. de

Обосновка

Other promotion instruments exist in Community law which are better adapted to the 
redistribution of resources.

Изменение 401
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II a (ново)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIА
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното приложение IIaа:
"Приложение IIaа
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Списък на енергоемките производствени 
съоръжения, посочени в членове 2 и 10 от 
директивата
- Процеси на електролиза при 
производството с хлоралкална 
електролиза"

Or. en

Обосновка

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

Изменение 402
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II a (ново)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIа Към Директива 
2003/87/EО се добавя следното 
приложение : 
Приложение IIаа
Производство на хлор, сода каустик, 
калиев хидроксид и алкохолати чрез 
електролиза
Производство на флуороводородна 
(солна) киселина чрез електролиза
Производство на газове чрез разделяне 
на въздуха
Производство на калциев карбид в 
електропещи
Производство на водороден пероксид
Производство на поликристален 
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силиций
Производство на многозърнест въглен 
и графит

Or. de

Обосновка

This list includes production processes which are generally recognised as being particularly 
electricity-intensive and have already been defined as typical cases. The list is not exhaustive.

Изменение 403
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II a (ново)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIА
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното приложение IIaа:

"Приложение IIaа

Списък на енергоемките 
производствени съоръжения, 
посочени в членове 2 и 10, с оглед на  
сигурността за инвестициите
Промишлено производство в ЕС, 
което получава 100% безплатно 
разпределени квоти съобразно член 
10а, параграф 8.
Посочените по-долу отрасли 
установяват критерии и/или 
стандарти за ефективност като база 
за безплатното разпределение на 
квоти.  Характеристиките на 
критериите, които следва да се 
установят и са  предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“
Цимент
Керамика
Химични вещества
Стъкла
Желязо и стомана
Вар
Пулп и хартия
Рафинерии"

Or. fr

Обосновка

All energy-intensive sectors have provided evidence to the Commission on the share of energy 
of their manufacturing costs, trade data proving their exposure to international competition, 
their inability to pass on EU ETS costs to their customers, and the risk of carbon leakage 
based on comparison of the carbon footprint of domestic production with competing 
production outside the EU. Based on the provided data, it is fully justified and legitimate to 
list these sectors explicitly as eligible for free allocation based on performance benchmarks 
which shall be developed by the sectors.

Изменение 404
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II б (ново)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение IIа б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното приложение IIaб:
"Списък на енергоемките 
производствени съоръжения, 
посочени в членове 2 и 10, с оглед на  
сигурността за инвестициите
Промишлено производство в ЕС, 
което получава 100% безплатно 
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разпределени квоти съобразно член 
10а, параграф 8.

, Посочените по-долу отрасли 
установяват критерии и/или 
стандарти за ефективност като база 
за безплатното разпределение на 
квоти.  Характеристиките на 
критериите, които следва да се 
установят и са  предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“
Цимент 
Керамика
Химични продукти
Стъкла
Желязо и стомана 
Вар
Поташ и сол
Цветни метали
Пулп и хартия 
Рафинерии"

Or. en

Обосновка

All energy-intensive sectors have provided detailed evidence to the Commission on the share 
of energy of their manufacturing costs, relevant trade data proving their processes’ exposure 
to international competition, their inability to pass on unilateral EU ETS costs to their 
customers, and the risk of carbon leakage based on comparison of the carbon footprint of 
domestic production with competing production outside the EU.
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