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Изменение 217
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 1 се заменя със следния 
текст:

„С настоящата директива се въвежда 
схема за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на 
Общността (наричана по-долу 
"схемата на Общността"), за да се 
стимулира намаляването на емисии 
на парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин, като 
същевременно се насърчават 
иновациите и се поддържа или 
подобрява конкурентоспособността.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 218
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

парникови газове на Общността с 
най-малко 30 % до 2020 г. и с 80 % до 
2050 г., настоящата директива 
определя рамката на дейностите, 
обхванати от схемата на 
Общността, които допринасят за 
постигане на това намаляване. Тя 
предвижда и увеличение на 
съкращенията на емисиите на 
парникови газове, така че да се достигне 
до такива нива на съкращение, които 
Общността се е ангажирала да 
постигне съгласно всеобхватно 
бъдещо международно споразумение и 
които се считат за необходими от 
научна гледна точка за предотвратяване 
на опасни изменения на климата.

Or. en

Изменение 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тя предвижда чрез съкращенията на 
емисиите на парникови газове да се 
достигне, без несъразмерно 
обременяване на съответните 
отрасли, до такива нива на съкращение, 
които се считат за необходими от 
научна гледна точка за предотвратяване 
на опасни изменения на климата.

Or. en

Обосновка

The sharing of burden between ETS-sector and non-ETS-sector should be evaluated in the 
light of available potentials and cost effectiveness. This amendment provides wording, which 
avoids putting the main burden on the ETS-sector as a principle.
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Изменение 220
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„Тя предвижда и увеличение на 
съкращенията на емисиите на 
парникови газове, което може да 
допринесе за достигането на такива 
нива на съкращение, които се считат за 
необходими от научна гледна точка за 
предотвратяване на опасни изменения 
на климата.“

Or. pl

Обосновка

There are many scientists who question the legitimacy and veracity of the theory of 
greenhouse gases and potential measures related to it. If science is seen as the full range of 
views on particular phenomena, then the wording of Article 1 is at odds with the truth and is 
tendentious, because it insists on a single point of view. The amendment brings the wording of 
the paragraph into line with the polarisation of views that exists on this subject.

Изменение 221
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

точка за предотвратяване на опасни 
изменения на климата и които 
отчитат постиженията на 
държавите-членки съгласно 
Протокола от Киото.

Or. en

Изменение 222
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The directive’s targets shall take into relevant account achievements of Member States under 
the Kyoto Protocol according to theirs base years.

Изменение 223
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 2 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В обхвата на Директива 
2003/87/ЕО трябва да бъдат включени 
и енергоемки отрасли и подотрасли, 
класифицирани като непреки 
емитери вследствие на високото 
потребление на енергия при тях. Тези 
енергоемки отрасли и подотрасли, 
класифицирани като непреки 
емитери, ще бъдат уточнени до 31 
декември 2009 г.

Or. hu

Изменение 224
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията разглежда по какъв 
начин, в светлината на 
предложенията, направени на 
конференцията в Бали, и на 
постигнатия технически напредък, 
дейностите по ИЗПЗГС биха могли да 
бъдат включени в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО и Директива 
2004/101/ЕО за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО. Тя представя 
подходящо законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно до 
края на 2008 г. 
Това предложение съдържа по-
специално пълното включване на 
проекти по ИЗПЗГС в проектните 
механизми (СИ и МЧР), предвидени в 
Протокола от Киото, включително 
използването на CER и ERU от 
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дейности по проекти в системата на 
Общността преди влизането в сила 
на бъдещо международно 
споразумение относно изменението 
на климата.

Or. fr

Обосновка

Some Member States are critical of the European Commission’s failure to give sufficient 
reasons for its decision to exclude LULUCF activities from the scope of the EU ETS. The 
European Council conclusions called on the Commission to explore the scope for 
incorporating those activities into the EU ETS and Parliament has also called on the 
Commission to study that possibility. The establishment of LULUCF projects in developing 
countries, under the CDM, would open up a substantial source of funding that would help to 
protect biodiversity and rehabilitate degraded forests.

Изменение 225
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 3 се изменя, както следва: заличава се
а) буква в) се заменя със следния 
текст:
„в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и 
други естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;
б) буква з) се заменя със следния 
текст:
„з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
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разрешително за емисии на парникови 
газове след представянето пред 
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1;“
в) Добавят се следните букви: 
„[у)] „Горивна инсталация“ 
означава всяко стационарно 
техническо съоръжение, в което се 
извършва окислението на горива и се 
произвежда топлинна или механична 
енергия или и двете, и се провеждат 
други пряко свързани с това дейности, 
включително и пречистване на 
отпадъчните газове;
[ф)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, и която попада под обхвата 
само на категория „Доставка на 
електро- или топлоенергия“ от 
приложение I.“

Or. pl

Обосновка

The proposed new definitions are too general and cover too wide a range of subjects which 
cannot be compared in terms of characteristics (greenhouse gases) or size (installations 
emitting gases) and which do not have significant influence on climate change.

Изменение 226
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) буква в) се заменя със следния 
текст:

заличава се
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в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и 
други естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;

Or. en

Обосновка

The definition of the scope of the directive must declare a stable framework for both, industry 
and Member States. The list of Annex II covers all “Kyoto gases”. For other “gaseous 
constituents” no data is available. Therefore the existing definition should be maintained.

Изменение 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) буква в) се заменя със следния 
текст:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The definition from Directive 2003/87/EC should not be amended because using a broader 
definition can cause difficulties and confusion in implementation. Therefore the definition as 
mentioned by Directive 2003/87/EC should remain as it is.
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Изменение 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 229
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„в) „парникови газове“ означава 
газовете, изброени в приложение II, и 
други естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 

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

Or. de

Обосновка

The Directive should limit itself to the greenhouse gases listed in the Kyoto Protocol. The 
proposed wording is so broad that it would also include water vapour, for example. There is a 
danger that this would in future lead to reduction targets which are too vague and also 
require substantial administrative resources.

Изменение 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) буква з) се заменя със следния 
текст:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

We consider that capacity increases should be treated equally than new installations and, 
therefore, should receive allocation as new entrants when applicable. Otherwise there will be 
incentives for new installations vs. capacity increases not justified in environmental terms. In 
order to guarantee a harmonized interpretation across the EU of capacity increase, a clear 
definition could be adopted by means of comitology procedure when adopting community-
wide allocation rules under article 10a.
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Изменение 231
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) буква з) се заменя със следния 
текст:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The amendment of the term ‘new entrant’ is not understandable. In the Directive, as currently 
in force, extensions of installations rightly have the same relevance as new installations. In 
some Member States it is only dependent on the official licensing practices or indeed on the 
individual decision of a licensing authority, whether an installation is licensed as “extension” 
or as „new installation”. Both cases must be treated equally with regard to emission trading, 
at least with respect to free allowances. Therefore, the terminology currently in force should 
be retained.

Изменение 232
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 

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

повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или чието разрешително за 
емисии на парникови газове е 
подновено поради промяна в 
естеството или функционирането, 
или поради разширяване на 
инсталацията или физическа 
модификация, която води до 
значително увеличение на
капацитета на съществуващата 
инсталация, след представянето пред 
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1;

Or. en

Обосновка

As for the principle of non discrimination, in order to ensure a level playing field, all 
producers should be entitled to receive a comparable amount of free allowances based on a 
efficiency target (i.e. a benchmark), as they open new installations or as they increase the 
capacity of existing one, while the Commission’s proposal restrains the free allocation to the 
first case.  This amendment promotes the closure of outdated and inefficient installations and 
the transfer of the production to a centralised modern unit using the economy of scale to cope 
with the heavy investments required.

Изменение 233
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или е подновено разрешително 
за емисии на парникови газове 
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11, параграф 1; поради съществена промяна в 
характера или функционирането на 
инсталацията, или поради
увеличаване на нейния капацитет с 
най-малко [  ] %, след представянето 
пред Комисията на списъка, посочен в 
член 11, параграф 1;

Or. en

Обосновка

The New Entrant Reserve (NER) should be available to extensions at existing installations as 
is the case under the current phase of the system. A capacity threshold will ensure only 
significant extensions are eligible.

Изменение 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или е подновено разрешително 
за емисии на парникови газове 
поради увеличаване на 
производствения капацитет на 
инсталацията с най-малко 20 %, след 
представянето пред Комисията на 
списъка, посочен в член 11, параграф 1;

Or. en

Обосновка

The definition of the new entrant provided by this Directive should provide a high level of 
certainty and predictability for the industry, by supporting long term investments as well as 
green field installations.
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Изменение 235
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) буква з) се заменя със следния 
текст:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The definition of new entrant must cover updates of permits also. Most of the applications for 
the new entrants reserve are updates of installations. The definition proposed by the 
Commission would cause a substantial discrimination of existing installations to be extended 
versus “greenfield installations”. The amendment aims to maintain the current definition.

Изменение 236
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) буква з) се заменя със следния 
текст:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The "new entrant" definition shall include the situation of capacity extension. Maintaining the 
current applicable definition will bring the most efficient approach and increase innovation in 
existing processes.

Изменение 237
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) буква з) се заменя със следния 
текст:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The ‘new entrant’ definition shall include the situation of capacity extension. Maintaining the 
current applicable definition will bring the most efficient approach and increase innovation in 
existing processes.
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Изменение 238
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

It is vital that new entrants which have obtained an emissions permit for the first time and 
those which require an updated permit as a result of the extension of or a significant change 
in their activities should be treated equally. This definition, which was employed during the 
first two periods covered by the quotas directive (2005-2007 and then 2008-2012) must be 
retained, so as not to give rise to distortions in the treatment of entrants.

Изменение 239
Johannes Blokland

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

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

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или която е получила
подновено разрешително за емисии на 
парникови газове поради увеличаване 
на производствения капацитет на 
инсталацията с най-малко 10 %, след 
представянето пред Комисията на 
списъка, посочен в член 11, параграф 1;

Or. en

Обосновка

The concept of new entrants should also cover installations which have obtrained an updated 
ghg emission permit as a result of an extension of the installation.

Изменение 240
Antonio De Blasio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hu
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Изменение 241
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

The proposal for a directive fails to specify how increases in capacity at existing installations 
are to be treated legally. This regulatory loophole must be closed.

Изменение 242
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - буква [у)] 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hu

Изменение 243
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - буква [у)]

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„[у)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, предназначена за доставка на 
краен потребител извън въпросната 
горивна инсталация;

Or. de

Обосновка

The definition of ‘combustion installation’ must be expressly and exclusively restricted to 
power stations and should not include internal incineration in industrial plants. This would 
otherwise result in the industry categories becoming obsolete, which would run counter to the 
useful differentiation between the energy sector and industry in terms of the allocation rules.

Изменение 244
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - буква [у)]
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„[у)]  „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, предназначена за доставка на 
краен потребител извън въпросната 
горивна инсталация;

Or. de

Обосновка

The definition of ’combustion installation’ must be specifically and exclusively limited to 
power stations, in accordance with the title of Annex I of the Directive (supply of power and 
heat) and should not also include internal incineration in industrial plants. This would 
otherwise lead not just to a gap in the system, but also to categories of industries becoming 
obsolete, which would run counter to the useful differentiation between the energy sector and 
industry in terms of the allocation rules.

Изменение 245
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - буква [у)]

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

For technical clarification purposes.

Изменение 246
Frieda Brepoels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [у)]

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

[у)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, включително 
и пречистване на отпадъчните газове; 
определението за „горивна 
инсталация“ не се отнася до 
операциите по рециклиране, 
определени в приложение ІІБ R3 към 
Директива 91/156/ЕИО.

Or. en

Обосновка

The promotion of recycling is an important objective of the EU. Including metal recycling 
operations in the ETS scheme could make metal recycling more expensive. This may lead to 
more export of valuable scrap metal and may entail environmental losses.

Изменение 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [у)]
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

[у)] „Горивна инсталация“ означава 
всяко стационарно техническо 
съоръжение, в което се извършва 
окислението на горива и се произвежда 
топлинна или механична енергия или и 
двете, и се провеждат други пряко 
свързани с това дейности, включително 
и пречистване на отпадъчните газове; 
определението за „горивна 
инсталация“ не се отнася до 
операциите по рециклиране, 
определени в приложение ІІБ R3 към 
Директива 91/156/ЕИО.

Or. en

Обосновка

One of the aims of EU Policy is to promote recycling and make EU a more resource efficient 
society. Hence it does not make sense to include metal recycling operations in a scheme 
which will penalize this and make it more expensive.

Изменение 248
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [ф)]

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

[ф)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, произвеждаща 
електроенергия.

Or. en
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Обосновка

The limitation of the definition to “producing electricity for sale to third parties” creates a 
competition distortion between producers that sell to the market and self-generators in 
industries. Now Avoid suggestion that auto-generation is treated differently.

Изменение 249
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [ф)]

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Electricity is also produced in industrial facilities and is consumed, in whole or in part, for 
own needs. The definition contained in the Draft differentiates operators in an unjustified 
manner and creates the possibility of disturbances in competition on the electricity production 
market as well as unequal solutions in detailed solutions for the individual generators and 
relating to, e.g. emissions monitoring.

Изменение 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [ф)]
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

[ф)] „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, и която попада под обхвата само 
на категория „Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I. 
Доставката на електроенергията по 
преференциални тарифи не се счита 
за продажба на трети страни, освен 
ако преференциалните тарифи не 
включват коригиращ механизъм, 
който да позволява цената на 
квотите на CO2  да бъде 
възстановена.

Or. en

Обосновка

The regime proposed (full auctioning) for electricity produced in cogeneration – that is to say 
Combined Heat and Power - is justified only in cases where tariffs allow pass-through. If it is 
not the case, full auctioning for cogenerated electricity would be detrimental to the latter and 
would penalise the development of cogeneration, giving advantage to more CO2 emitting 
systems. It would be unfair to consider the production of electricity subject to full auctioning 
as long as electricity is sold with feed-in tariffs that do not allow pass-through.

Изменение 251
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)] (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „енергоемки предприятия“ са 
стопански единици съгласно 
приложение І, точка 4а;"

Or. de
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Обосновка

Annex I(4a) (new) contains a list of electricity-intensive businesses which are to receive a free 
allocation of allowances for indirect emissions. In the interests of coherence it is necessary to 
refer to the list of electricity-intensive businesses in Annex I(4a) (new), in view of Article 10 
(b).

Изменение 252
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)]„Проекти "Златен стандарт"“ 
означава проекти за МЧР/СИ и 
CER/ERU, генерирани от тях, които 
отговарят на всички критерии на 
РКОНИК, по-специално критерия за 
допълняемост;

Or. en

Обосновка

In order to ensure that emission reduction certificates are generated in an environmentally 
sound manner and to avoid misuse, the term "Gold Standard" has to be defined and linked to 
UN standards.

Изменение 253
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)]„Проекти от вида "Златен 
стандарт"“ означава проекти, които 
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отговорят на стандартите, 
разработени от фондацията „Златен 
стандарт“;

Or. en

Обосновка

“Gold Standard” will be used to refer to criteria used to define high quality projects, i.e. 
project that are clearly additional and contribute to sustainable development. It is therefore 
needed to clearly define what is meant by Gold Standard.

Изменение 254
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [ц)] (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ц)] „изместване на въглеродни 
емисии“ означава, че производството, 
пряко свързано с настоящата 
директива, е преместено извън ЕС. 
Това може да се осъществи 
посредством преместване на 
съоръжения, като в такъв случай 
изместването на въглеродни емисии 
настъпва независимо от 
относителната ефективност на 
новото съоръжение в сравнение със 
съоръжението, което то замества в 
ЕС, или посредством заместване на 
вноса, когато европейски продукти се 
заместват с чужди стоки, 
произведени от инсталации с по-
голямо отделяне на CO2.

Or. en

Обосновка

The term “carbon leakage” is mentioned in the Directive without a clear definition. It is 
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important to clearify when carbon leakage occurs and the role of relative CO2 efficiency of 
installations. Please note that all relocation of production activities from the EU  to non-
Annex I regions will lead to carbon leakage, unless the cap is lowered, as other installations 
will fill the cap.

Изменение 255
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „изместване на въглеродни 
емисии“ означава преместване на 
производството в съоръжения с по-
високо нетно отделяне на CO2  извън 
границите на ЕС, пряко свързано с 
нарастващите цени на 
производството поради прилагането 
на настоящата директива;

Or. en

Изменение 256
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „външна инсталация“ означава 
инсталация, притежавана и/или 
управлявана от трета страна, 
изпълняваща функция, която може да 
бъде осъществявана и чрез вътрешна 
производствена дейност, интегрирана 
в производствения процес на 
съответния отрасъл на 
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икономиката.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „временно сертифицирано 
намаляване на емисиите”, или „tCER” 
означава единица, получена в 
резултат от дейности по залесяване 
или повторно залесяване и изтичаща 
в края на периода на поетия 
ангажимент след този, в който е 
издадена съгласно член 12 от 
Протокола от Киото и решенията, 
приети съгласно Протокола от 
Киото.

Or. en

Изменение 258
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)] (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

To cover the risk of non-permanence where forests are concerned, the CDM procedure 
provides for temporary credits; the detailed arrangements were laid down in 2003 at the 
Milan Conference of the Parties (Decision 19/CP.9).

Изменение 259
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „отрасли, изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии“ означава отрасли, 
определени в съответствие с 
критериите, посочени в член 10а, 
параграф 9 и изброени в приложение 
1а към настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 260
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „отрасли, изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии“ означава отрасли, 
определени в съответствие с 
критериите, посочени в член 10а, 
параграф 9 и изброени в приложение 
1а към настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [(х)] (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „отрасли, изложени на сериозен 
риск от изпускане на въглерод“ 
означава отрасли, определени 
съгласно критериите, посочени в член 
10а, параграф 9 и изброени в 
приложение Іа от настоящата 
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директива;

Or. pl

Обосновка

To be consistent with the amendments to Article 10a(9) and Annex 1a (new).

Изменение 262
Irena Belohorská

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква [х)]  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[х)] „отрасли, изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии“ означава отрасли, 
определени в съответствие с 
критериите, посочени в член 10а, 
параграф 9 и изброени в приложение 
1а към настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 в– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 3в, параграф 2 се заменя със 
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следното:
„2. За 2013 г. и [...] за всяка следваща 
година общото количество квоти, 
които ще бъдат разпределени на 
операторите на въздухоплавателни 
средства става по-малко от 95 % в 
съответствие с фактора на линейно 
намаляване, определен в член 9.“

Or. en

Изменение 264
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 в– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 3в, параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. От 1 януари 2013 г. [...] общото 
количество квоти, които ще се 
разпределят на операторите на 
въздухоплавателни средства, е равно 
на 95 % от историческите 
авиационни емисии, и ще бъде 
коригирано чрез линейния фактор, 
прилаган съгласно член 9 през всяка 
следваща година.“

Or. en

Обосновка

The agreement of the Council and the European Parliament on including aviation in the ETS 
says that the cap may be adapted as part of the general review. Aviation should be treated 
like all the other sectors in the second period. This is why the linear factor should be applied 
also for aviation.
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Изменение 265
Peter Liese, Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 г– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 3г, параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—5 от 
настоящия член [и член 3в, параграф 
2] 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. От 2014 г. безплатното 
разпределение на квоти за 
операторите на въздухоплавателни 
средства съгласно настоящия 
параграф започва да намалява с 
еднаква стойност до пълното му 
преустановяване през 2020 г.“

Or. en

Обосновка

Corresponds to the agreement of Council and Parliament on including aviation in the 
Emissions Trading Scheme. The agreement says that the amount of auctioning may be 
increased as part of the general review. The authors of the amendment referred to this 
possibility and support the idea that the European Commission raised in the general review.
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Изменение 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 б (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 г– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Член 3г, параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. От 1 януари 2013 г., що се отнася 
до отдаването на търг, 
авиационният отрасъл се разглежда 
по еднакъв начин с генераторите на 
електроенергия.“

Or. en

Обосновка

The aviation sector will be able to pass on majority of the cost of emission allowances to the 
consumer. In order to avoid windfall profits and to be consistent with EP first reading 
position on the inclusion of aviation sector into the ETS, it is proposed that aviation is treated 
as electricity generators as regards auctioning of allowances from 2013.

Изменение 267
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Разрешителни за емисии на 
парникови газове

Държавите-членки следва да се 
погрижат след 1 януари 2005 г. в 
никоя инсталация да не се извършва 
никаква дейност, включена в 
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приложение I, в резултат на която да 
се отделят указаните във връзка с 
тази дейност емисии, освен ако 
нейният оператор не притежава 
разрешително, издадено от 
компетентен орган в съответствие с 
членове 5 и 6, или ако инсталацията 
не е [...] изключена от схемата на 
Общността съгласно член 27.“

Or. en

Обосновка

This is a technical change to Directive 2003/87/EC to an article that was not amended by the 
Commission's proposal. It clarifies that exemptions granted to small installations under 
Article 27 will no longer be temporary, but permanent in phase III.

Изменение 268
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/87/ЕО
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) планираните мерки за мониторинг 
и докладване в съответствие с
регламента, посочен в член 14.“

г) план за мониторинг и други мерки, 
които изпълняват изисквания 
съгласно регламента, посочен в член 14.

Or. en

Обосновка

The monitoring plan is a crucial legal requirement to obtain a GHG permit. It therefore 
should be mentioned in Article 5 of the EU ETS directive. This plan has to fulfil the 
requirements of the new monitoring and reporting regulation mentioned in article 14.
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Изменение 269
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 6 – параграф 1 – нова алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В параграф 1 от член 6 се добавя 
следната алинея:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

There is no need to introduce new obligation on competent authorities on review the 
greenhouse gas emission permit. The revisions are being updated in Member States when 
there is significant change in production processes, modernization of the installation, etc.

Изменение 270
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 6 – параграф 1 – нова алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В параграф 1 от член 6 се добавя 
следната алинея:

заличава се

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

Or. en
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Обосновка

There is no need to introduce new obligation on competent authorities on review the 
greenhouse gas emission permit. The revisions are being updated in Member States when 
there is a significant change in production processes, modernization of the installation etc.

Изменение 271
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 9 заличава се
Количество на квотите, отпуснато 
за цялата Общност
Количеството на квотите, 
отпуснато ежегодно за цялата 
Общност, считано от 2013 г., следва 
да бъде намалено линейно от средата 
на периода 2008-2012 г. Количеството 
следва да намалява с линеен фактор 
от 1,74 % в сравнение със средното 
общо годишно количество квоти, 
издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на 
Комисията относно техните 
национални разпределителни планове 
за периода 2008—2012 г.
Най-късно до 30 юни 2010 г. 
Комисията публикува абсолютното 
количество квоти за 2013 г. въз основа 
на общите количества квоти, 
издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на 
Комисията относно техните 
национални разпределителни планове 
за периода 2008—2012 г.
Комисията разглежда линейния 
фактор не по-късно от 2025 г.“
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Or. pl

Обосновка

A linear reduction in the quantity of allowances would lead to a linear increase in the costs to 
the societies and economies of the Member States. At a time of rising fuel and food prices, the 
effects will simply be to make societies considerably poorer.

Изменение 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор в сравнение 
със средното общо годишно количество 
квоти, издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. Линейният фактор 
съответства на постигането на 
целта на Общността за намаляване в 
срок до 2020 г. на емисиите на 
парникови газове с 40% в сравнение с 
1990 г., като отраслите, обхванати 
от схемата на Общността, 
осъществяват две трети от 
усилията за намаляване на емисиите. 
Усилието се определя въз основа на 
проверените емисии през 2005 г. 
Комисията публикува линейния 
фактор до 30 юни 2010 г.

Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията 
публикува абсолютното количество 
квоти за 2013 г. въз основа на общите 

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

количества квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.“.

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2015 г., за да се 
гарантира, че ЕС действа в 
съответствие с устойчиви равнища 
на емисиите в съответствие с най-
новите научни данни.

Or. en

Обосновка

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate 
change at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 
ppm. This would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% 
by 2050. In order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 
emission reduction target needs to be more ambitious.

Изменение 273
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г. Ако 
Междуправителственият комитет 
по изменение на климата достигне до 
заключение, че процесът на изменение 
на климата протича по-бързо от 
очакваното, Комисията незабавно 
преразглежда и ако е необходимо 
предлага корекция на линейния 
фактор.

Or. en

Обосновка

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. The factor should be reviewed as soon as new IPCC conclusions 
show this is necessary.

Изменение 274
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г. и до 2020 г., следва да бъде 
намалено линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
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намалява с линеен фактор от 1,74 % в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

намалява с линеен фактор от 1,74 % в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

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

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

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

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

Or. en

Обосновка

The directive should state the rules of the game for the upcoming period from 2013 to 2020.
The period following 2020 should be based on a review by a new co-decision procedure.The 
linear factor should not be determined beyond 2020. The end of the period must state the end 
of the cap setting period. For the time after 2020, the revision of the burden on the ETS-
industry should start early.

Изменение 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 1,74 % в 

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

със средното общо годишно количество 
квоти, издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. Линейният фактор 
съответства на постигането на 
целта на Общността за намаляване в 
срок до 2020 г. на емисиите на 
парникови газове с 30% в сравнение с 
1990 г., като отраслите, обхванати 
от схемата на Общността, 
осъществяват две трети от 
усилията за намаляване на емисиите. 
Усилието се определя въз основа на 
проверените емисии през 2005 г. 
Комисията публикува линейния 
фактор до 30 юни 2010 г.
При липса на сключено международно 
споразумение относно изменението 
на климата, което да доведе до 2020 г. 
до задължително намаляване на  
емисиите на парникови газове, 
сравнимо с нивата на намаляване, 
договорени от Европейския съвет, 
линейният фактор започва да 
намалява, с цел съответствие с 
постигането на целта на 
Общността за намаляване в срок до 
2020 г. на емисиите на парникови 
газове с 20% в сравнение с 1990 г., като 
отраслите, обхванати от схемата на 
Общността, осъществяват две 
трети от необходимите усилия за 
намаляване на емисиите. Усилието се 
определя въз основа на проверените 
емисии през 2005 г.

Or. en

Обосновка

The EU should propose a 30% reduction in GHG emissions from 1990 in order to achieve a 
robust international agreement on climate change. In case no international agreement has 
been reached the EU ETS cap can be lowered to  be consistent with a 20% GHG emission 
reduction target from the 1990 baseline.
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Изменение 276
Anders Wijkman

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор в сравнение 
със средното общо годишно количество 
квоти, издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. Линейният фактор 
съответства на постигането на 
целта на Общността за намаляване в 
срок до 2020 г. на емисиите на 
парникови газове с 30 % в сравнение с 
1990 г., като отраслите, обхванати 
от схемата на Общността, 
осъществяват две трети от 
усилията за намаляване на емисиите. 
Усилието се определя въз основа на 
проверените емисии през 2005 г. 
Комисията публикува линейния 
фактор до 30 юни 2010 г.

Or. en

Обосновка

EU signed up to an internal reduction of 25-40% in Bali. Scientific evidence further show that 
EU should propose a more realistic reduction target in order to achieve a robust 
international agreement on climate change and in order to avoid dangerous climate change.
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Изменение 277
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор в сравнение 
със средното общо годишно количество 
квоти, издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. Линейният фактор 
съответства на постигането на 
целта на Общността за намаляване в 
срок до 2020 г. на емисиите на
парникови газове с 30% в сравнение с 
1990 г., като отраслите, обхванати 
от схемата на Общността, 
осъществяват две трети от 
усилията за намаляване на емисиите. 
Усилието се определя въз основа на 
проверените емисии през 2005 г. 
Комисията публикува линейния 
фактор до 30 юни 2010 г.

Or. en

Обосновка

The EU should propose a 30% reduction in GHG emissions from 1990 in order to achieve a 
robust international agreement on climate change.
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Изменение 278
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор в сравнение 
със средното общо годишно количество 
квоти, издадени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. Линейният фактор 
съответства на постигането на 
целта на Общността за намаляване в 
срок до 2020 г. на емисиите на 
парникови газове с 30% в сравнение с 
1990 г. При изчисляването на фактора 
се отчитат допълнителните усилия, 
положени в отрасли, които не 
попадат в схемата на Общността и в 
авиационния отрасъл. Усилието се 
определя въз основа на проверените 
емисии през 2005 г. Комисията 
публикува линейния фактор до 30 юни 
2010 г.

Or. en

Обосновка

This amendment corresponds to an amendment on the cap for aviation and an amendment to 
increase the ambitiousness of the effort sharing. The Commission proposal implies too strong 
relative efforts for the sectors covered under the ETS so far and too weak relative efforts for 
the non-ETS sectors and the aviation sector. This becomes particularly obvious when looking 
at the 30% scenario.
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Изменение 279
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г., следва да бъде намалено 
линейно от средата на периода 2008-
2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор, 
съответстващ на две трети от 
усилията за намаляване на емисиите
с общо 30 % и се определя по 
отношение на средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood  for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties.  Reductions will be come more expensive the longer 
the delay, which is why EU should take 30% reduction target as its starting point for domestic 
measures.

Изменение 280
Bogusław Sonik

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

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г. и до 2020 г., следва да бъде 
намалено линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 1,74 % в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Or. en

Изменение 281
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Количеството на квотите, отпуснато 
ежегодно за цялата Общност, считано от 
2013 г. и до 2020 г., следва да бъде 
намалено линейно от средата на периода 
2008-2012 г. Количеството следва да 
намалява с линеен фактор от 1,74 % в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Or. en
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Изменение 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 283
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията 
публикува абсолютното количество 
квоти за 2013 г. въз основа на общите 
количества квоти, издадени, или които 
предстои да бъдат издадени, от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
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планове за периода 2008—2012 г.

Or. en

Обосновка

This is a technical change to ensure that the Commission does not have to wait until all the 
allowances have been issued in Phase II, to publish the absolute quantity of allowances for 
2013.

Изменение 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

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

Or. en
Обосновка

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

Изменение 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

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

Обосновка

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

Изменение 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2020 г.

Or. en

Обосновка

We believe it is preferable to review the linear factor before the new period starts. By 2020 
we will have new information indicating whether or not it is necessary/feasible to set a more 
stringent reduction path. There is no point in waiting until 2025.

Изменение 287
Evangelia Tzampazi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разглежда линейния фактор 
не по-късно от 2025 г.

Комисията разглежда линейния фактор 
на всеки пет години въз основа на най-
новите научни данни, за да гарантира 
релевантността му за постигането 
на целта за борба с изменението на 
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климата.

Or. el

Обосновка

The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presents a report every five years 
on recent scientific data in the field of climate change. In order to ensure that the objective of 
reducing emissions at EU level is geared to the relevant scientific data, the linear factor 
should be reviewed every five years.

Изменение 288
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/ЕО
Член 9 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се

Корекция на количеството квоти, 
отпуснато за цялата Общност 

1. По отношение на инсталациите, 
които бяха включени в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 
г. в съответствие с член 24, параграф 
1, количеството квоти, които трябва 
да бъдат издадени считано от 1 
януари 2013 г., се коригира, така че да 
отразява средното годишно 
количество квоти, издадени във 
връзка с тези инсталации през 
периода на тяхното включване в 
схемата и коригирани посредством 
линейния фактор, посочен в член 9. 
2. По отношение на инсталациите, 
които са включени в схемата на 
Общността считано от 2013 г. 
нататък, държавите-членки следят 
за това операторите на подобни 
инсталации да предоставят на 
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съответния компетентен орган 
независимо проверени данни за 
емисиите с оглед на вземането им под 
внимание при изчисляването на 
количеството квоти, което следва да 
бъде отпуснато. 
Всички подобни данни се подават на 
компетентния орган най-късно до 
30 април 2010 г. в съответствие с 
разпоредбите, приети съгласно член 
14, параграф 1.
В случай че подадените данни са 
надлежно обосновани, 
компетентният орган уведомява за 
това Комисията в срок до 30 юни 2010 
г. и количеството квоти, които 
трябва да бъдат отпуснати, 
коригирано посредством посочения в 
член 9 линеен фактор, следва да бъде 
съответно адаптирано.
3. Комисията публикува 
коригираните количества, посочени в 
параграфи 1 и 2.“

Or. pl

Обосновка

A linear reduction in the quantity of allowances would lead to a linear increase in the costs to 
the societies and economies of the Member States. At a time of rising fuel and food prices, the 
effects will simply be to make societies considerably poorer. This will be exacerbated by the 
widespread inclusion of operators within the Community system planned after 2013.

Изменение 289
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/ЕО
Член 9 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията публикува коригираните 3. По отношение на инсталации, 
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количества, посочени в параграфи 1 и 2. които са изключени от схемата на 
Общността съгласно член 27, или 
предстои да бъдат закрити, общото 
количество на квотите се намалява 
съответно.
Комисията публикува коригираните 
количества, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

If installations are excluded from the EU ETS, the amount of allowances needs to be reduced 
in order to secure the overall cap of the scheme.

Изменение 290
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/ЕО
Член 9 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията публикува коригираните 
количества, посочени в параграфи 1 и 2.

3. Комисията публикува коригираните 
количества, посочени в параграфи 1 и 2 
до 30 септември 2010 г.

Or. en

Обосновка

This is a technical change to clarify the date by which the Commission must publish the data 
submitted by Member States relating to installations which have been opted in during Phase 
II, or included from 2013.
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Изменение 291
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).
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Изменение 292
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По отношение на инсталациите, 
които са изключени от схемата на 
Общността в съответствие с член 
27, количеството квоти, които ще 
бъдат издадени от 1 януари 2013 г., се 
коригира, като бъде намалено с общия 
среден размер на проверени емисии на 
тези инсталации от 2005 до 2007 г., 
минус 21 % от тези емисии; това 
количество съответства на 
намаляването, което се изисква за 
инсталациите съгласно схемата на 
Общността, с цел да се постигне 
намаляване от 20 % на емисиите на 
парникови газове в сравнение с 
равнищата от 1990 г. При сключване 
на международно споразумение 
относно изменението на климата 
количеството квоти, които са 
коригирани чрез понижаване съгласно 
настоящия параграф, се намалява 
така че да отрази преразгледаното 
намаляване на емисии на парникови 
газове в сравнение с равнищата от 
1990 г.

Or. en

Обосновка

This amendment relates to the amendment to Article 27 which raises the emission threshold to 
25,000. This will remove 6300 (rather than 4200) small installations from the administrative 
burden of the system, but only remove 2.4% of total emissions. An amendment to Article 9a is 
required to make a corresponding downward adjustment to the overall cap.
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