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Изменение 363
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а заличава се

Преходни правила на общностно 
равнище за хармонизирано безплатно 

разпределение на квоти

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

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].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Full auctioning should immediately become the general rule as free allowances do not 
provide the required incentives to ensure that firms minimise the negative environmental 
consequences of their actions.  Measures to prevent carbon leakage are desirable but do not 
require free allowances to industries that are amongst the largest emitters of greenhouse 
gases.

Изменение 364
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходни правила на общностно 
равнище за хармонизирано безплатно 
разпределение на квоти

Изискване за квота за внос

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

напълно хармонизирани мерки по 
прилагане на равнище на Общността за 
изискване от вносителите да връщат 
по хармонизиран начин своите квоти 
по отношение на внесени енергоемки 
стоки, ако съответните отрасли не 
получават безплатни квоти в 
рамките на системата на 
Общността.

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

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

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че инсталации от Общността, които
не получават безплатни квоти и при 
които има значителен риск от 
изтичане на въглерод, са поставени 
при равни условия с инсталации на 
трети страни .

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

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение 
относно изменението на климата, което 
води до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с това в Общността, 
Комисията преразглежда тези мерки, за 
да гарантира, че изискване за квоти за 
внос (ИКВ) се налага единствено в 
случаите, когато това е напълно 
обосновано съобразно това 
споразумение.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 

2. От 2013 г. ИКВ се прилага по 
отношение на стоки, за които в 
съответствие с параграф 5 е 
определено, че съществува риск от 
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улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

изпускане на въглеродни емисии или 
международна конкуренция, докато 
други държави и административни 
единици не бъдат задължени да 
предприемат задължителни и 
подлежащи на проверка действия за 
намаляване на емисиите на парникови
газове. Вносителите са длъжни да 
връщат квоти, когато:
а) Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 23, 
параграф 2, е определила, че в 
държавата или административната 
единица, където са произведени 
стоките, не се предприемат 
задължителни и подлежащи на 
проверка действия за намаляване на 
емисиите на парникови газове; както 
и 
б) е установена методология за 
такива стоки съгласно параграф 3.
ИКВ не се прилага към внос на стоки, 
произведени в държави или 
административни единици, които са 
свързани със схемата на Общността 
съгласно член 25.

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

3. Комисията изчислява средното 
равнище на емисии на парникови 
газове, получаващи се при 
производството на отделни стоки 
или категории стоки в цялата 
Общност, като взема предвид 
информацията от независимо 
заверени доклади по член 14 и всички 
съответни емисии, обхванати от 
схемата на Общността. Комисията, 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 23, параграф 2, 
установява методологии за 
изчисляване на ИКВ, което да се 
прилага по отношение на стоки или 
категории от стоки, при които е 
налице значителен риск от изпускане 
на въглеродни емисии или 
международна конкуренция, и което 
ИКВ да е равно на средното равнище 
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на емисии на парникови газове 
вследствие на производството на 
отделни стоки в Общността, 
умножено по количеството в тонове 
на внесените стоки.

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

4. За да улесни установяването на 
методологии в съответствие с 
параграф 3, Комисията може да 
определи, в приетите от нея 
регламенти съгласно членове 14 и 15, 
изисквания за стопанските субекти 
да докладват относно 
производството на стоки и за 
извършване на независима проверка на 
докладваната информация. 

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

5. Вносителите на стоки, за които 
важат разпоредбите на параграф 1, са 
длъжни да представят писмена 
декларация за посочения внос. 
Писмената декларация потвърждава, 
че достатъчен брой квоти, определен 
съгласно параграф 3, са върнати в 
регистъра на Общността по 
отношение на стоките, подлежащи 
на внос, в съответствие със 
специфични административни 
процедури, установени с регламенти 
на Комисията.

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

6. ИКВ може да бъде изпълнено чрез 
квоти на ЕС или квоти от схемата за 
търговия с емисии на трета страна, 
които са признати за равностойни по 
строгост на схемата на Общността.

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

7. Всички разпоредби и мерки по 
прилагане, свързани с ИКВ се приемат 
от Комисията в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3, не по-
късно от 1 януари 2012 г.

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

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

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

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

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

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които са с повишени емисии на 
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въглерод, като обръща внимание на: въглерод, като обръща внимание на:
а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи;

а) степента, до която отдаването на търг
е довело до значително увеличение на 
производствените разходи;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

The price of carbon should be included in products in full to guide the market towards more 
climate-friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market 
mechanism whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-
performers most effectively.  Carbon leakage and unfair competition to European production 
from countries that have not committed to comprehensive international agreement on climate 
change should be neutralised by allowance import requirement.
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Изменение 365
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходни правила на общностно 
равнище за хармонизирано безплатно 
разпределение на квоти

Хармонизирано безплатно 
разпределение на квоти с оглед 
намаляване риска от изместване на 
въглеродни емисии при постигане на 
международно споразумение

Or. en

Изменение 366
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани мерки по 
прилагане на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8, освен ако дотогава 
не бъде постигнато международно 
споразумение. Безплатно 
разпределение се предвижда 
единствено за отраслите, за които е 
установено, че съществува риск от 
изместване на въглеродни емисии въз 
основа на критериите, посочени в 
параграф 9.

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 

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 
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[23, параграф 3]. [23, параграф 3].
Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните
разрешения и производствени 
практики, използването на биомаса и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид 
най-ефективните техники, 
алтернативни решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия.

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

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение 
относно изменението на климата, което 
води до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с това в Общността, 
Комисията се въздържа от безплатно 
разпределение, като нейният 
стремеж е до 2013 г. да се премине 
изцяло към отдаване на търг.

Or. en

Изменение 367
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни
мерки на равнище на Общността за 

1. От 2013 г. нататък държавите-
членки разпределят безплатни квоти 
за целия период. До 30 юни 2009 г.



AM\734516BG.doc 15/112 PE409.642v01-00

BG

разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

Комисията приема напълно 
хармонизирани мерки по прилагане на 
равнище на Общността за 
разпределението по хармонизиран начин 
на квоти, посочени в параграфи 2 и 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, 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]. Определянето на 
отраслите, за които директивата се 
прилага, представлява все пак 
съществен елемент и поради това е 
предмет на предложение в 
съответствие с член 251 от Договора.

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

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 368
Anders Wijkman

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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].“

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват хармонизирани 
критерии за сравнение и оценка за 
емисиите на парникови газове и за 
енергийната ефективност за 
инсталациите във всеки отрасъл, 
който получава безплатно 
разпределение на квоти. Тези 
отраслови критерии следва да се 
основават на най-ефективните 
техники и технологии в областта на 
парниковите газове и енергийната 
ефективност, които са налице на 
пазара, в това число алтернативните 
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производство електроенергия. решения и производствени процеси, 
използването на биомаса, комбинирано 
производство на енергия и улавяне, 
използване и съхранение на парникови 
газове.

За всеки отрасъл критериите за 
сравнение и оценка се изчисляват за 
предпочитане въз основа на крайния 
продукт, а не единствено на 
суровините, така че да се постигнат 
максимални икономии от гледна 
точка на емисиите на парникови 
газове и енергийната ефективност в 
течение на целия производствен 
процес на дадения отрасъл.
Разпределянето на безплатни квоти 
за инсталациите се извършва на 
равнище, което не надвишава 
посоченото от критерия за сравнение 
и оценка за съответния отрасъл, 
така че да бъдат възнаградени най-
ефективните стопански субекти по 
отношение на емисиите и енергията.  
Мерките по алинея първа не трябва 
да насърчават повишаване на общото 
равнище на емисиите за съответния 
отрасъл. Тези мерки също така могат 
да вземат предвид емисии, свързани с 
употребата на запалими отпадъчни 
газове от кислородни доменни пещи, 
когато производството на тези 
отпадъчни газове не може да бъде 
избегнато при процеса на 
производство на стомана в 
доменната пещ; в това отношение 
мерките могат да предвиждат 
безплатно разпределяне на квоти за 
доменните пещи, от които 
произхождат тези газове. Не се 
допуска безплатно разпределение на 
квоти за нетна продажба на 
производство на електроенергия на 
трети страни.

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение по
изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 

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

емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с това в Общността, 
Комисията ще преразгледа тези мерки, 
за да гарантира, че безплатното 
разпределение на квоти се прилага 
единствено в случаите, когато това е 
напълно обосновано съобразно това 
споразумение.

Or. en

Изменение 369
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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].

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

Посочените в първа алинея мерки 
представляват, в рамките на 
възможното, хармонизирани мерки с 
цел гарантиране на провеждането на 
разпределението по начин, които да 
стимулира използването на ефикасни 
техники и технологии за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове и да не насърчава 
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квоти за производство електроенергия. повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия с 
изключение на квоти за 
електричество, произведено като 
подпродукт на промишлен процес, 
посредством използването на 
остатъчна топлина, водна пара или 
газ от промишлен процес.

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

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

Or. fr

Обосновка

Il s'agit de ne pas pénaliser les industries européennes qui récupèrent à travers leur 
processus industriel de l'énergie en la transformant en force électrique.

Изменение 370
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските промишлени 
предприятия са изложени на 
международната конкуренция. При 
липсата на международно 
споразумение, което да установява 
равни условия за конкурентните 
сектори, безплатното разпределение 
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на квоти, основаващо се на 
резултатите, трябва да се възприеме 
като правило за инсталациите от 
промишления сектор, попадащи в 
приложното поле на настоящата 
директива.

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

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

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, които определят 
безплатно разпределение на квоти въз 
основа на резултатите и които са
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3.

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

Посочените в алинея втора мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
недопускането на изместване на 
въглеродни емисии и делокализацията 
на производството така че 
разпределението да се извърши по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност и не насърчава повишаване 
на емисиите за единица продукция.
Въпросните мерки вземат също така 
предвид емисиите, свързани с 
използването за енергийни цели на 
запалими отпадъчни газове от 
производствените процеси. Не се 
допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на
електроенергия, с изключение на 
електроенергията, произведена във 
връзка с промишлено потребление на 
топлоенергия или от отпадъчни 
материали от промишлени процеси;
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такова разпределение на квоти се 
извършва според същите принципи за 
разпределение, които се прилагат за 
промишлените дейности, по-
специално при безплатното 
разпределение на квоти въз основа на 
резултатите (критерии за сравнение 
и оценка).

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

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение 
относно изменението на климата, което 
води до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с това в Общността, 
Комисията преразглежда тези мерки, за 
да гарантира, че безплатното 
разпределение на квоти се прилага 
единствено в случаите, когато това е 
напълно обосновано съобразно това 
споразумение и представя 
законодателно предложение в 
съответствие с член 251 от Договора.

Or. en

Обосновка

Efficient use of waste gases and other residual energies in industrial processes is promoting 
energy efficiency and has positive effects for the climate. Electricity and heat is being 
produced in industrial installations from these processes. Such electricity and heat production 
must receive free allocation. In this respect it is of no relevance if the electricity or heat is 
consumed internally or externally.

Изменение 371
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 1. До 30 юни 2010 г. най-късно
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напълно хармонизирани изпълнителни
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

Комисията приема напълно 
хармонизирани мерки по прилагане на 
равнище на Общността. Комисията 
провежда консултации с 
обхванатите отрасли при 
установяване на принципите за 
изготвяне на критериите за 
сравнение и оценка.

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].

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва въз 
основа на критерии за сравнение и 
оценка, по начин, който стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност. Без да се засягат 
конкретните за всеки отрасъл 
критерии, тези правила следва да 
вземат предвид най-ефикасните 
техники в областта на парниковите 
газове и енергията, най-ефективните 
алтернативни решения и 
общоприложими производствени
процеси, използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
наличния потенциал, включително 
технически, за намаляване на 
емисиите. Правилата предоставят 
стимули за намаляването на 
емисиите.

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

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

Or. de

Обосновка

Der Verweis auf Absätze 2 bis 6 und 8 schafft keine zusätzliche Klarheit, da der dritte 
Unterabsatz bereits ein harmonisiertes Benchmark-System beinhaltet. Zwecks 
Planungssicherheit sollten die Benchmark-Systeme Mitte 2010 beschlossen sein. Die 
Änderung betont die Nutzung und wichtigen Charakteristiken von Benchmarks.

Изменение 372
Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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].

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват, в рамките на 
възможното, хармонизирани критерии 
за сравнение и оценка, които
гарантират, че разпределението се 
извършва по начин, който стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники и 
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газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

технологии, алтернативни решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Тези 
хармонизирани правила могат също 
така да вземат предвид емисии, 
свързани с използването на запалими 
отпадъчни газове, когато 
производството на тези газове не 
може да се избегне в промишления 
производствен процес; в тази връзка 
правилата могат да предвидят 
безплатното разпределяне на квоти 
за оператори на инсталации, които 
изгарят въпросните отпадъчни 
газове, или за оператори на 
инсталации, от които произхождат 
тези газове. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за нетна 
продажба на производство на
електроенергия на електрически 
мрежи.

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

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

Or. en

Обосновка

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for free allocation.
This is in the context that Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, if only to 
identify possible computational errors, the proposed period of three months is too short. In 
addition, free allocation to net sellers of electricity should be avoided in order to prevent 
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distortions in the electricity market.

Изменение 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

За отраслите или производствените 
процеси, при които съществува 
вероятност от „изместване на 
въглеродни емисии“, съотношението 
на разпределените безплатни квоти е 
100%, докато не се постигне 
задоволително международно 
споразумение, според критериите, 
определени в член 28, 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].

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].

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

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

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

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

Or. fr

Обосновка

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les 
secteurs et filières industrielles exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet 
d’allocation de quotas à titre gratuit tant qu’un accord international satisfaisant n’a pas été 
trouvé. Cette disposition est indispensable pour sécuriser les prévisions d’investissement dans 
la zone de l’UE. Il est aussi indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la 
production d'électricité pour compte propre.

Изменение 374
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, и 
като се вземат предвид емисиите, 
свързани с производствените процеси, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове във 
всеки отрасъл и да не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия с 
изключение на комбинираното 
генериране и производство на 
електроенергия за собствена сметка.

Докато не се постигне международно 
споразумение, интензивните в 
енергийно отношение сектори на 
промишлеността, действащи в ЕС, 
получават безплатни квоти съгласно 
горната граница на ЕС, според 
специфичен коефициент на емисии 
(„критерий”) въз основа на 
критериите на най-добрите 
съществуващи технически изпълними 
практики на ЕС.

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

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

Or. fr

Обосновка

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Le meilleur moyen de promouvoir les technologies de réduction des 
émissions de GES et l’efficacité énergétique consiste à quantifier les émissions spécifiques et 
à fixer des objectifs techniquement atteignables (« benchmark ») dans le cadre d’une 
approche sectorielle. La méthode du benchmarking permet d’évaluer directement et sur le 
plan international « des réductions de GES comparables et contraignantes » dans différents 
systèmes d’échanges de quota.

Изменение 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от 30 юни 2010 г. 
Комисията приема напълно 
хармонизирани изпълнителни мерки на 
равнище 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]. С цел определяне на 
стандартите в отделните отрасли, 
Комисията провежда консултации с 
всеки заинтересован отрасъл.

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

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

ефективност и да не насърчава 
повишаване на емисиите като се 
използват стандартите. Независимо 
от критериите, специфични за 
отделните клонове на 
промишлеността, се вземат предвид 
най-ефикасните технологии, 
алтернативните решения, общо 
приложимите алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса и потенциала, 
включително и техническия 
потенциал, за намаляване на 
емисиите. Мерките насърчават 
ограничаването на определени 
емисии. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия. 

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

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

Or. pl

Обосновка

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte aucune précision, car l'alinéa 3 mentionne 
déjà un système harmonisé d'établissement des référentiels. Dans un souci de planification, 
les systèmes d'établissement des référentiels doivent être définis d'ici la mi-2010. Le présent 
amendement met l'accent sur l'utilisation des référentiels et sur l'importance des questions 
suivantes: une conception harmonisée de l'établissement des référentiels avec la possibilité de 
prendre en considération les facteurs caractéristiques d'un secteur donné, une incitation 
claire en vue d'améliorer les résultats, une consultation des secteurs intéressés.
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Изменение 376
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от 30 юни 2010 г. 
Комисията приема напълно 
хармонизирани изпълнителни мерки на 
равнище 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]. С цел определяне на 
стандартите в отделните отрасли, 
Комисията провежда консултации с 
всеки заинтересован отрасъл.

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, който да стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност и да не насърчава 
повишаване на емисиите като се 
използват стандартите. Независимо 
от критериите, специфични за 
отделните клонове на 
промишлеността, се вземат предвид 
най-ефикасните технологии, 
алтернативните решения, общо 
приложимите алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса и потенциала, 
включително и техническия 
потенциал, за намаляване на 
емисиите. Мерките насърчават 
ограничаването на определени 
емисии. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
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на електроенергия.
След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, съпоставимо с това 
в Общността, Комисията ще 
преразгледа тези мерки, за да гарантира, 
че безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на това споразумение.

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

Or. pl

Изменение 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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].

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени 

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, че
разпределението се извършва по начин, 
който стимулира използването на 
ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид 
най-ефективните техники,
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практики, използването на биомаса и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

алтернативни решения, производствени 
процеси, използването на биомаса и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове, и не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия, с изключение на 
съоръженията за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия (КПТЕ) и 
производството на електроенергия за 
собствено електроснабдяване при 
енергоемките отрасли. В случай на 
безплатно разпределение на квоти 
предвид производство на 
електроенергия за собствено 
електроснабдяване на инсталация в 
даден отрасъл или подотрасъл, за 
който съществува риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
инсталацията, използваща 
електроенергията, не може да получи 
в същото време квоти за непреки 
емисии в съответствие с параграфи 8 
и 9 и член 10б.

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

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение 
относно изменението на климата, което 
води до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с това в Общността, 
Комисията преразглежда тези мерки в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член
[23, параграф 3], за да гарантира, че 
безплатното разпределение на квоти се 
прилага единствено в случаите, когато 
това е напълно обосновано съобразно
това споразумение.

Or. en

Обосновка

Self-supply by energy-intensive industries should be treated differently from utility generation 
because the competitive situation of its end-use is entirely different from a utility (the costs 
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can not be passed through).  Self-supply by energy-intensive industries should be treated as 
an integrated part of the energy-intensive business to give parity with the international 
business model for such businesses and with the sectors/businesses which would otherwise 
benefit from free allocation for direct and indirect emissions with clear provisions to prevent 
double allocation for any self supply indirect emissions.

Изменение 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 31 декември 2009 г. Комисията 
приема напълно хармонизирани мерки 
по прилагане на равнище на Общността 
за разпределението по хармонизиран 
начин на квоти, посочени в параграфи 2-
6 и 8.

Or. en

Изменение 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 30 юни 2010 г. най-късно
Комисията приема напълно 
хармонизирани мерки по прилагане на 
равнище на Общността за 
разпределението на квоти по 
хармонизиран начин.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 30 юни 2010 г. най-късно
Комисията приема напълно 
хармонизирани мерки по прилагане на 
равнище на Общността за 
разпределението на квоти по 
хармонизиран начин.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

We believe that it is possible to advance the adoption of allocation rules and so increase 
predictability. In addition, the Commission’s proposal only gives three months to Member 
States to publish individual free allocation to each installation (from 30 June 2011, where 
allocation rules are adopted, to 30 September 2011), which is far too short. By this 
Изменение this period is appropriately extended.

Изменение 383
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 384
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

This instrument shall be available as soon as possible but it is necessary to account reliable 
timing.
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Изменение 385
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Изменение 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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]. При определянето на 
принципите за установяване на 
критерии за сравнение и оценка за 
отделните отрасли Комисията се 
консултира със засегнатите отрасли.
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Or. en

Обосновка

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these:
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries.

Изменение 387
Irena Belohorská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват, в рамките на 
възможното, хармонизирани критерии 
за сравнение и оценка, които
гарантират, че разпределението се 
извършва по начин, който стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники и 
технологии, потенциалът, 
включително технически, за 
намаляване на емисиите, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Въпросните 
мерки вземат също така предвид 
емисиите, свързани с използването на 
запалими отпадъчни газове, когато 
производството на тези газове не 
може да се избегне при всеки един от 
интегрираните производствени 
процеси за добиване на стомана от 
руда, особено при производствения 
цикъл в доменните пещи, и 
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предвиждат квотите да бъдат 
разпределяни безплатно за 
производствения процес, от който 
произхождат газовете. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
нетна продажба на производство на
електроенергия на трети страни.

Or. en

Обосновка

This amendment  builds on the rapporteur’s  amendment 19 but instead of leaving the 
decision on waste gases to the Commission, it ensures that free allowances are allocated to 
these gases in order to give the right incentive for their sustainable use. The amendment  
further adds an important aspect to the benchmark approach, ensuring that the technical 
potential to reduce emissions is taken into account.

Изменение 388
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват, в рамките на 
възможното, хармонизирани критерии 
за сравнение и оценка, които
гарантират, че разпределението се 
извършва по начин, който стимулира 
използването на ефикасни техники за
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност. Те се основават на най-
ефективните техники и технологии и 
вземат предвид потенциала, 
включително технически, за 
намаляване на емисиите,
алтернативните решения и 
производствени процеси, както и
използването на биомаса.
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При определяне на принципите за 
установяване на критерии за 
сравнение и оценка за отделните 
отрасли Комисията се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

It is very important to define a methodology of establishing the benchmarks. Lime, cement 
and steel have less potential to reduce emissions such as, for example, the refinery sector.
This needs to be respected.

Изменение 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват, в рамките на 
възможното, хармонизирани критерии 
за сравнение и оценка, които
гарантират, че разпределението се 
извършва по начин, който стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност. Те се основават на най-
ефективните техники и технологии и 
вземат предвид потенциала, 
включително технически, за 
намаляване на емисиите,
алтернативните решения и 
производствени процеси, както и
използването на биомаса. Мерките не 
насърчават повишаване на емисиите за 
единица продукция. Не се допуска 
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безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия.

При определяне на принципите за 
установяване на критерии за 
сравнение и оценка за отделните 
отрасли Комисията се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

The amendment supports the introduction of ‘harmonised benchmarks’ by the rapporteur. To 
strengthen this approach, clarifications are added:

- Most efficient techniques (‘front runner’) must be the basis of benchmarks

- The ‘technical potential’ is an essential criteria as currently provided by Annex III 
para 3 of the existing directive (e.g. taking into account process related emissions)

- CCS  is not connected to benchmark-design

- An increase of emissions per unit of production should be prevented while at the same 
time allowing growth

- The sectors concerned should be consulted

Изменение 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 

Посочените в първа алинея мерки се 
основават върху критериите в 
отраслите, в които са приети, така 
че да гарантират, в рамките на 
възможното, че провеждането на 
разпределението по начин, които да 
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
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използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите. 
Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за производство 
електроенергия.

енергийната ефективност, 
алтернативните разрешения и 
производствени практики, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове и да насърчава
подобряването на специфичните 
емисии, съгласно целта за глобалното 
намаляване, посочена в член 9. Не се 
допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на 
електроенергия с изключение на 
комбинираното генериране и 
производство на електроенергия за 
собствена сметка.

Or. fr

Обосновка

Il est indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la production d’électricité pour 
compte propre, qui permettent une meilleure optimisation environnementale. Il apparaît 
indispensable de faire référence à la notion de benchmark, en tant que principe d’allocation à 
retenir pour les secteurs ou sous-secteurs d’activités où cela s’avère possible compte tenu de 
la comparabilité de leurs modalités de production. Par ailleurs il est indispensable que le 
système d’allocation encourage de façon prioritaire, l’amélioration des émissions spécifiques 
de chaque installation et non une réduction de ses productions.

Изменение 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването на 
ефикасни техники за намаляване на 
емисиите чрез прилагането на 
критерии за сравнение и оценка. Без 
да се засягат критериите, 
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разрешения и производствени 
практики, използването на биомаса и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове и да не насърчава повишаване 
на емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за 
производство електроенергия.

специфични за отрасъла, се вземат 
предвид най-ефективните техники, 
алтернативните решения, 
общоприложимите алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса и други технически 
решения, предоставящи потенциал за 
намаляване на емисиите. Мерките 
насърчават намаляването на 
специфичните емисии.

Or. en

Обосновка

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these:
harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks. Carbon Capture and storage is not connected to 
benchmark-design.

Изменение 392
Antonio De Blasio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия, освен ако 
произведената енергия не се използва 
в сектори, които са преки или косвени 
емитенти, класифицирани като 
изложени на риск от емисии или 
получават безплатни квоти за емисии 
на парникови газове до определена 
мощност.

Or. hu

Обосновка

Ez a kiegészítés lehetőséget bizotsít arra, hogy az exponált státuszt elnyerő, direkt és indirekt 
kibocsátású ágazatok és alágazatok energiafelhasználásának erejéig az energiatermelők  - a 
"Best Available Technic (BAT)" alapú teljesítményi szintig - ingyenesen kaphassanak 
kibocsátási egységeket. Ezzel biztosítható a "carbon leakage" megelőzőse, az energiaintenzív 
ágazatok versenyképességének megőrzése, és Közösségen belüli megtartásuk.

Изменение 393
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
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квоти за производство електроенергия. квоти за производство електроенергия, с 
изключение на най-малко 12 
демонстрационни съоръжения за 
улавяне и съхранение, избрани от 
Комисията, с минимална мощност 
200 MW, които обхващат всички 
технологии за улавяне и съхранение в 
комбинация с различните 
енергоносители, както и опции за 
складиране и транспорт, в размер на 
125 % от очаквания производствен 
обем две години преди започване на 
производството, но най-рано през 
2013 г.

Or. de

Обосновка

Durch die vorgeschlagene Änderung soll ein stärkerer Anreiz für die frühzeitige Entscheidung 
zur Errichtung von Demonstrationsanlagen geschaffen werden.

Изменение 394
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите.
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разпределение на квоти за 
производство електроенергия.

Or. en

Изменение 395
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните 
техники,алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите.

Or. en

Обосновка

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances as early as in 
2013 will lead to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where 
electricity is produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will 
result in the highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric 
energy market and the existence of isolated regional electric energy markets having limited 
power network transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises 
in electricity prices cannot be compensated within the EU.
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Изменение 396
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Обосновка

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Изменение 397
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Изменение 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

високоефективните инсталации за 
комбинирано генериране, 
алтернативните разрешения и 
производствени практики, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове и да не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия.

Or. es

Обосновка

Cogeneration plants have a significant potential for reducing greenhouse gas emissions: they 
simultaneously produce heat and electricity, thus permitting a much higher level of primary 
energy use than any conventional electricity production system. If this potential is to be 
realised, the emissions trading regime must take account of this characteristic in the method 
used for allocating emissions rights. Rights should therefore be allocated free of charge for 
100% of the electrical energy generated.

Изменение 399
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
установяват, в рамките на 
възможното, хармонизирани критерии 
за сравнение и оценка, които
гарантират, че разпределението се 
извършва по начин, който стимулира 
използването на ефикасни техники за
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники и 
технологии, алтернативни решения и 
производствени процеси, използването 
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разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Тези мерки 
също така могат да вземат предвид 
емисии, свързани с използването на 
запалими отпадъчни газове от 
кислородни доменни пещи, когато 
производството на тези отпадъчни 
газове не може да бъде избегнато при 
процеса на производство на стомана в 
доменната пещ; в това отношение 
мерките могат да предвиждат 
безплатно разпределяне на квоти за 
доменните пещи, от които 
произхождат тези газове. Не се 
допуска безплатно разпределение на 
квоти за нетна продажба на
производство на електроенергия на 
трети страни, с изключение на 
генераторите на електроенергия, 
свързани с производството на 
електроенергия за железопътни 
предприятия. Тези квоти се 
разпределят безплатно единствено 
дотогава, докогато други видове 
транспорт участват в търговията с 
емисии със съпоставими значителни 
потребности.

Or. en

Обосновка

Road and water transport are currently not affected by the ETS and will not be included after 
2012. Air traffic will be included in ETS but the share of allowances provided for free will 
remain high. If free allocation of allowances covering the electricity needs of railway 
undertakings were to be terminated, the cost of emission trading for European railways would 
drastically increase. Based on assumptions by the Commission, costs for railways would rise 
by about EUR 400 million a year.
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Изменение 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с потребление 
на промишлена топлинна енергия или 
произведена от остатъчни 
материали от промишлени процеси, 
при условие, че е за нуждите на 
самите оператори на инсталации;
подобно разпределение на квоти се 
извършва съгласно същите принципи 
на разпределение на квоти, които се 
прилагат спрямо промишлената 
дейност, така както е посочено в 
Приложение I.

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

Or. en

Обосновка

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Auctioning would unduly burden these 
installations and discourage efficient waste gas use.

Изменение 401
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, както и 
неизбежните емисии на CO2  om 
суровините, и не насърчава повишаване 
на емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия.
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Or. en

Обосновка

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.

Изменение 402
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, както и 
неизбежните емисии на CO2  om 
суровините, и не насърчава повишаване 
на емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

Or. en
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Обосновка

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.

Изменение 403
Norbert Glante

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, който дава стимули за 
използване на енергийно-ефективни 
техники с ниски емисии на парникови 
газове и за намаляване на емисиите, 
като вземат предвид най-ефективните 
техники, алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчават
повишаване на емисиите.  Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство електроенергия. Това не 
се отнася до най-малко 12 
демонстрационни съоръжения за 
улавяне и съхранение, избрани от 
Комисията, с минимална мощност 
200 MW, които обхващат всички 
технологии за улавяне и съхранение в 
комбинация с различните 
енергоносители, както и опции за 
складиране и транспорт.

Or. de
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Обосновка

Es ist wichtig, alle technologischen Ansätze, der zur CO2-Abscheidung dienen und alle 
unterschiedlichen Speichervarianten zu testen. Deshalb sind mindestens 12 
Demonstrationsanlagen notwendig.

Изменение 404
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Мерките по 
алинея първа могат да предвиждат 
разпределението на квоти за 
съоръжения за производство на 
топлоенергия чрез производствени 
стандарти за сравнение и оценка, 
както и да допускат тези 
съоръжения да осъществяват 
последващо уреждане съгласно общи 
принципи. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
на електроенергия.

Or. en
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Обосновка

It is stated in Article 10.a.8 that competition may be disturbed in certain sectors/subsectors 
and that such disturbance may result in the attempts to “leave” the EU ETS system by moving 
production to countries not covered by the system. Article 10.a.8 foresees that such sectors 
shall obtain 100% free allocations. Therefore it would be good to determine procedures that 
would allow for the distribution of allowances, using a benchmark method, based on actual 
production.

Изменение 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на 
електроенергия, с изключение на 
електроенергия, произведена от 
отработени газове от производствени 
процеси. Когато като гориво се 
използва отпадъчен газ от 
производствен процес, квотите се 
разпределят на оператора на 
съоръжението, което отделя този 
отработен газ, при спазване на 
същите принципи на разпределение, 
които се прилагат спрямо тази 
инсталация.
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Or. pl

Обосновка

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Изменение 406
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Тези мерки 
също така могат да вземат предвид 
емисии, свързани с използването на 
запалими отпадъчни газове от 
кислородни доменни пещи и коксови 
пещи, когато производството на тези 
отпадъчни газове не може да бъде 
избегнато при процеса на 
производство на стомана в 
доменните пещи и коксовите пещи; в 
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това отношение мерките могат да 
предвиждат безплатно разпределяне 
на квоти за доменните пещи и 
коксовите пещи, откъдето 
произлизат тези газове. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия.

Or. en

Обосновка

Kokereigase sind ein prozesstechnisch bedingtes Kuppelprodukt des Kokereivorganges und 
können nicht vermieden werden. Es handelt sich bei ihnen um Prozessemissionen, die eine 
kostenfreie Zuteilung von Emissionsrechten erhalten sollten.

Изменение 407
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с потребление 
на промишлена топлинна енергия или 
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произведена от остатъчни 
материали от промишлени процеси, 
при условие, че е за нуждите на 
самите оператори на инсталации;
подобно разпределение на квоти се 
извършва съгласно същите принципи 
на разпределение на квоти, които се 
прилагат спрямо промишлената 
дейност, така както е посочено в 
Приложение I.

Or. en

Обосновка

For both environmental and economical reasons, industry has invested in CHP and power 
supply from industrial residues on site. This activity was further stimulated as a solution in 
respect of the non-liberalised energy markets and is promoted by the CHP directive. The 
proposal assumes all electricity should be treated according to the same allocation 
principles. CHP produced for industrial processes is for supplying the demand of those 
industrial processes or to bring environmental solutions. It should be therefore treated 
differently from normal power and heat generation.

Изменение 408
Riitta Myller

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
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емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена чрез инсталации за 
комбинирано производство на топло-
и електроенергия, както и 
електроенергията, произведена от 
отпадъчни газове на промишлени 
производствени процеси.
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, всички квоти се разпределят 
безплатно на оператора на 
инсталацията, произвеждаща този 
отпадъчен газ , при спазване на 
същите принципи по отношение на 
разпределението, които се прилагат 
спрямо тази инсталация.

Or. en

Обосновка

The electricity production in industrial CHP plants should be given free allocation. The 
production of the CHP-electricity depends directly on the energy needs of the industrial 
installation. The industrial CHP installations are closely connected to the industrial facilities 
they serve and in many cases they get their fuel supply from the industrial installation. The 
share of the CHP production is largest in the paper and pulp industry but there is also CHP 
production in the chemical, iron and steel industries, refineries and food industry.

Изменение 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 

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

начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена от отпадъчни газове на 
промишлени производствени процеси.
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, всички квоти се разпределят 
безплатно на оператора на 
инсталацията, произвеждаща този 
отпадъчен газ , при спазване на 
същите принципи по отношение на 
разпределението, които се прилагат 
спрямо тази инсталация.

Or. en

Обосновка

Unavoidable gases (coke-oven gas, blast furnace gas, converter gas) are produced in the steel 
making process and used for electricity production. This contributes to CO2 mitigation as the 
alternative consists of flaring the waste gases and emitting CO2. This energy efficient use of 
waste gases should be promoted.

Изменение 410
Linda McAvan, Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена от отпадъчни газове на 
промишлени производствени процеси, 
производството на електроенергия за 
собствени нужди посредством 
високоефективни методи и 
потреблението за собствени нужди 
на електроенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
така както е посочено в Директива 
2004/8/EО и Директива 2007/74/EО; 
такова разпределение на квоти се 
извършва съгласно същите принципи 
на разпределение на квоти, които се 
прилагат спрямо инсталацията като 
цяло.

Or. en

Обосновка

The general rule of no free allocation for electricity producers is correct. However, the 
particular case of those installations who auto-consume electricity through cogeneration, 
self-supply or through the use of of waste gases, should be recognised. The electricity 
generated in these cases should be allocated allowances with the same allocation principles 
as applied for the installation.
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Изменение 411
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена за собствено потребление 
чрез високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това 
е посочено в Директива 2004/8/ЕО, или 
от отпадъчни газове от промишлени 
процеси; такова разпределение на 
квоти се извършва съгласно същите 
мерки по прилагане, които са 
посочени в параграфи 7 и 8 от 
настоящия член и които се прилагат 
за основния промишлен проце.

Or. en

Обосновка

In recent years, industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 



PE409.642v01-00 64/112 AM\734516BG.doc

BG

treated according to the same allocation principles, because there is supposedly one 
electricity market. This is a misconception. Power and heat produced in connection to 
industrial processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy 
production should be allocated according to the rules applying to that sector, as they are 
essential part of that sector.

Изменение 412
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, 
петролнии рафинерии или 
авиационния отрасъл.

Or. en

Обосновка

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector.
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Изменение 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия или
петролнии рафинерии .

Or. en

Обосновка

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.

Изменение 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».

Изменение 415
Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
включително комбинирано 
производство на топло- и 
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газове и да не насърчава повишаване на 
емисиите. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за производство 
електроенергия.

електроенергия, алтернативните 
решения и производствени процеси, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове, и не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство на
електроенергия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 416
Lena Ek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
включително комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия, алтернативните 
решения и производствени процеси, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове, и не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
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квоти за производство на
електроенергия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 417
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, освен 
чрез инсталации за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия за вътрешните 
нужди на страната.

Or. de
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Обосновка

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Изменение 418
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Посочените в първа алинея мерки 
гарантират, в рамките на възможното, 
че разпределението се извършва по 
начин, който стимулира използването 
на ефикасни техники за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид
най-ефективните техники, 
алтернативните решения и 
производствени процеси, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчава 
повишаване на емисиите. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, освен 
чрез инсталации за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия за вътрешните 
нужди на страната.

Or. de

Обосновка

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
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Anlagen zu schaffen, sollte die Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Изменение 419
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на критерии за 
сравнение и оценка следва да бъде 
водещият принцип при безплатното 
разпределение на квоти. Критерият 
за сравнение и оценка се определя 
като средната стойност на 
емисиите на парникови газове за 
дадения отрасъл на единица продукт 
за референтните години. На всяка 
инсталация от отрасъла се 
предоставят безплатни квоти според 
размера на произведена продукция, 
умножен по критерия за сравнение и 
оценка. Референтните години се 
явяват двете години, изтичащи 24 
месеца преди началото на периода на 
търгуване.

Or. en

Обосновка

Benchmarking is a system for allocation of free allocation which avoids incentives to increase 
emissions. Benchmarking should be used to reward the best performers (top runner) in 
carbon efficiency. The reference years for the period beginning 2013 would then be 2009 and 
2010.
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Изменение 420
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.
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Изменение 421
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text Directive reflectrs "outsourcing'" of 
activitioes by many sectors.

Изменение 422
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

While a sudden step-change in auctioning must be avoided, unequal treatment for electricity 
generators and industry regarding a ‘soft transition’ is unjustified and incompatible with EU 
principles. Immediately introducing 100% auctioning for electricity generation affects 
Member States very differently, depending on the composition of their power plant fleet. The 
enterprises affected need much more time for the desired adjustments, both in a technical and 
financial respect. Modernising fossil-fired power plants is a vital long-term contribution to 
the European energy mix.

Изменение 423
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 424
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 

2. Генераторите на електроенергия или
генератори за производство на 
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електроенергия, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

електроенергия за собствено 
потребление не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти.

Or. en

Обосновка

No free allocation in respect of any electricity production. According to the definition, 
electricity generators are producers that sell their electricity on the market. Therefore, 
reference to auto-generation must be added. In addition, equal treatment of all installations 
that produce heat or cooling.

Изменение 425
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Power industry should be given an opportunity to gradually adapt to purchasing 100% of 
greenhouse gas emission allowances on the auction the way other economic sectors do. 
Power industry needs this time for modernisation and implementation of modern low-
emission technologies. Moreover, the gradual auctioning will allow improvements in energy 
efficiency and adaptation of electricity production to higher demands driven by new IPPC 
directive.
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Изменение 426
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances in 2013 will lead 
to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where electricity is 
produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will result in the 
highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric energy market 
and the existence of isolated regional electric energy markets having limited power network 
transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises in electricity 
prices cannot be compensated within the EU.

Изменение 427
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 

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

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

Or. pl

Обосновка

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Изменение 428
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, съоръжения за 
производство на електроенергия без 
тези за комбинирано производство на 
електро- и топлинна енергия за 
собствени нужди, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за
съхранение на емисии на парникови 
газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

Or. de

Обосновка

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
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Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Изменение 429
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, съоръжения за 
производство на електроенергия без 
тези за комбинирано производство на 
електро- и топлинна енергия за 
собствени нужди, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

Or. de

Обосновка

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte die Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Изменение 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия (различни от тези, 
които работят с цел задоволяване на 
собствените нужди от 
електроснабдяване на енергоемките 
отрасли), инсталациите за улавяне, 
тръбопроводите за транспортиране или 
местата за съхранение на емисии на 
парникови газове, не се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 431
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, електроенергия, 
произведена в съоръжения извън 
съоръжения за комбинирано 
производство на електро- и топлинна 
енергия за собствени нужди,
инсталациите за улавяне, 
тръбопроводите за транспортиране или 
местата за съхранение на емисии на 
парникови газове, не могат да се ползват 
от безплатно разпределение на квоти.
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Or. de

Обосновка

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Изменение 432
Antonio De Blasio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
газове с изключение на 
комбинираното производство на 
топлинна и електрическа енергия за 
промишлени нужди, не могат да се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти.

Or. hu

Изменение 433
Anders Wijkman

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



AM\734516BG.doc 81/112 PE409.642v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 434
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector.
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Изменение 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».

Изменение 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.

Изменение 437
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Co-firing with biomass or -waste at coal-fired power plants is a cost-effective option for 
increasing the share of renewable energy in Europe. It is essential to ensure that co-firing 
remains an attractive option together with CCS. To secure investments in CCS it is therefore 
suggested that it should be possible to be credited for greenhouse gas emissions stored from 
fuel which is CO2 neutral and in effect extracts greenhouse gas emission from the 
atmosphere.
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Изменение 438
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.
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Изменение 439
Anders Wijkman

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Инсталациите за комбинирано 
улавяне и съхранение на емисии на 
парникови газове, произлизащи от 
биомаса, не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти.

Or. en

Изменение 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Без значение дали е произведена в 
съчетание с електроенергия, 
топлоенергията, доставяна за 
промишлеността, за 
топлофикационната мрежа или за 
други потребители, получава 
безплатни квоти в същия размер като 
квотите, разпределяни за
промишлените отрасли.
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Без значение дали е произведена в 
съчетание с електроенергия, 
топлоенергията, която се доставя за 
инсталациите на 
топлофикационната мрежа и която 
отговаря на същите изисквания като 
посочените в параграф 51 от 
насоките на Общността относно 
държавната помощ за опазване на 
околната среда, получава 100 % 
безплатни квоти, за да се гарантира 
еднакво третиране по отношение на 
другите производители на 
топлоенергия, които не са обхванати 
от схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 441
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На високоефективните съоръжения 
за комбинирано производство на 
топло- и електроенергия (КПТЕ), 
определени в Директива 2004/8/ЕО, се 
предоставят, за неограничен период 
от време, безплатни квоти за 
тяхното производство на топло- и 
електроенергия въз основа на 
критерий за сравнение и оценка.
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количество, разпределено на подобни 
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 442
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Съоръжения за производство на 
енергия, при които се прилага 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия по смисъла 
на Директива 2004/8/ЕО, получават 
безплатни квоти на основата на 
хармонизирани в европейски мащаб 
критерии за сравнение и оценка.
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Or. de

Обосновка

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Изменение 443
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Съоръжения за производство на 
енергия, при които се прилага 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия по смисъла 
на Директива 2004/8/ЕО, получават 
безплатни квоти на основата на 
хармонизирани в европейски мащаб 
критерии за сравнение и оценка.

Or. de

Обосновка

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlagen nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
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Anlagen zu schaffen, sollte die Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Изменение 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged.
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Изменение 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 446
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО.

Or. pl

Обосновка

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Изменение 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 

3. 100% от безплатното разпределение 
на квоти трябва да се предостави за
производството на топлоенергия и 
електроенергия посредством 
високоефективно комбинирано 
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комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. 
Всяка година след 2013 г. общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
задоволяване на икономически 
оправдано търсене.

Or. es

Обосновка

Free allocation on a 100% basis of the emissions necessary for the operation of cogeneration 
plants is essential if such installations are to be encouraged. They need a stable framework 
for their development, given that they are the product of private-sector industrial investment. 
Any figure less than 100% could seriously jeopardise their viability.

Изменение 448
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На генераторите на електроенергия 
се издават безплатни разрешения за 
емисии във връзка с производството на 
топлоенергия посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
икономически оправдано търсене, за да
се гарантира еднакво отношение спрямо 
другите производители на 
топлоенергия.
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инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. pl

Обосновка

Les principes de production de chaleur dans le système d'échange de quotas d'émission et 
dans d'autres systèmes doivent être maintenus au même niveau. La chaleur produite dans des 
installations de cogénération dont la puissance est supérieure à 20 MW concurrence celle 
produite dans des installations dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu'elles 
ne fassent pas partie du système d'échange de quotas d'émission. Afin d'éviter toute 
discrimination, il convient de mettre sur un pied d'égalité la chaleur produite dans des 
installations de cogénération à haute efficacité et celle produite à partir de sources qui 
bénéficient à titre gratuit d'autorisations ou d'autres mesures qui ne sont pas prévues dans le 
système d'échange de quotas d'émission. C'est pourquoi il est indispensable de délivrer à titre 
gratuit des autorisations à la chaleur produite dans des installations de cogénération à haute 
efficacité pendant toute la période où le système d'échange de quotas d'émission sera en 
vigueur, c'est-à-dire jusqu'en 2020.

Изменение 449
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Генераторите на електроенергия се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти по отношение на производството 
на топлоенергия и енергия за 
охлаждане посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, когато е 
необходимо да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия, при 
условие че топлоенергията или 
енергията за охлаждане се използват 
от отрасли, при които съществува 



PE409.642v01-00 94/112 AM\734516BG.doc

BG

инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

риск от изместване на въглеродни 
емисии.

Разпределението на квоти за 
производителите на топлоенергия 
или енергия за охлаждане следва да 
бъде същото, както и 
разпределението на квоти в 
отраслите, които използват 
топлоенергията или енергията за 
охлаждане.

Or. en

Обосновка

No free allocation in respect of any electricity production. According to the definition, 
electricity generators are producers that sell their electricity on the market. Therefore, 
reference to auto-generation must be added. In addition, equal treatment of all installations 
that produce heat or cooling.

Изменение 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Ползват се от безплатно 
разпределение на квоти генераторите 
на електроенергия по отношение на 
производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене на топлоенергия, както и 
топлоенергията, която се доставя на 
ефективни топлофикационни мрежи 
и която отговаря на изискванията на 
насоките на Общността относно 
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инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

държавната помощ за опазване на 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Efficient district heating, using heat from cogeneration can save energy. We must therefore 
ensure its competitiveness.

Изменение 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 452
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато производители на 
топлоенергия или енергия за 
охлаждане получават безплатно 
разпределение на квоти по параграф 1 
по отношение на производството на 
топлоенергия или енергия за 
охлаждане посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
икономически оправдано търсене, 
безплатно разпределение на квоти се 
предоставя на производството на 
електроенергия за собствено 
потребление, както и на 
производството на електроенергия, 
предназначено за определено 
промишлено съоръжение, за да се 
гарантира еднакво отношение Всяка 
година след 2013 г. общото количество, 
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разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния коефициент, 
посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

The equal treatment of all CHP installations used for dedicated supply is necessary to avoid 
conflicts with EU law. A privilege for auto-generators runs against the concept of an open, 
transparent and competitive electricity market as promoted by Directive 2003/54/EC.

Изменение 453
Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато производители на 
топлоенергия или енергия за 
охлаждане получават безплатни 
квоти по параграф 1 по отношение на 
производството на топлоенергия или 
охлаждане посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, за 
икономически оправдано търсене, 
безплатно разпределение на квоти се 
предоставя на генераторите на 
електроенергия, за да се гарантира 
еднакво отношение  Всяка година след 
2013 г. общото количество, 
разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния коефициент, 
посочен в член 9.
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Or. en

Изменение 454
Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Инсталациите за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти по 
отношение на производството на 
топлоенергия посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО
Инсталациите за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия получават безплатно 
разпределение на квоти, в размер, 
съответстващ най-малко на общото 
количество спестени въглеродни 
емисии вследствие направени 
инвестиции в тези инсталации.

Or. en

Обосновка

In order to avoid a different system in the different member states for the allocation for heat 
production, the new directive should set common EU harmonized rules for free allocation to 
heat and power installations.
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Изменение 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Les installations de cogénération de l’industrie doivent être considérées comme relevant du 
secteur industriel / production de vapeur comme cela a d’ailleurs été le cas dans les 2 
premiers PNAQ. Il convient également de s’assurer que l’ensemble des cogénérations est visé 
et non uniquement les cogénérations à haut rendement.

Изменение 456
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die vorgeschlagene Änderung unterstützt die Gleichbehandlung mit andern Wärmeerzeugern.

Изменение 457
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 

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

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

Производството на топлоенергия се 
определя като високоефективно 
комбинирано производство ако 
отговаря на критериите, посочени в 
Приложение III към Директива 
2004/8/EО, и съответства на 
хармонизираните стойности за 
ефективност, установени в Решение 
2007/74/EО на Комисията.

Or. en

Обосновка

This clarification of the definition of high efficiency cogeneration will ensure that large 
cogeneration plants using a high proportion of biomass (which is good for reducing GHG 
emissions) are not penalised by the EU ETS.

Изменение 458
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 

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

икономически оправдано търсене, за да 
се гарантира еднакво отношение спрямо 
другите производители на 
топлоенергия. Всяка година след 2013 г. 
общото количество, разпределено на 
подобни инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния коефициент, посочен в член 
9.

Or. en

Обосновка

There is a proposal for the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector 
as proposed for other sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving full 
auctioning only in 2020. The main reason for this is that the EU energy market is not fully 
merged. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector.
Moreover, gradual auctioning will allow improvements in energy efficiency and adaptation of 
electricity production to higher demands driven by new IPPC directive.

Изменение 459
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти генераторите 
на електроенергия по отношение на 
производството на топлоенергия 
посредством комбинирано производство 
на енергия, както това е посочено в 
Директива 2004/8/ЕО, както и 
производителите на топлоенергия за 
топлофикационни мрежи за 
икономически оправдано търсене, за да 
се гарантира еднакво отношение спрямо 
другите производители на 
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разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния фактор, посочен 
в член 9.

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

Or. en

Обосновка

In most of the new Member States, a great share of heat demand is supplied by district 
heating (in Poland, for example, it is more than 50%). Any obligation imposed on that sector 
to buy allowances could cause an increase in heat prices. There is a risk that households 
would replace more expensive network supplied heat by individual coal firing subject to less 
strict emission control. In order to avoid this, there is a proposal for the gradual enforcement 
of the auctioning system in the energy sector, as proposed for other sectors.

Изменение 460
Norbert Glante

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. Всяка 
година след 2013 г. общото количество, 
разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния фактор, посочен 
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в член 9. в член 9. Безплатни квоти ще се 
разпределят и на най-малко 12 
демонстрационни съоръжения за 
улавяне и съхранение, избрани от 
Комисията и отговарящи на 
критериите, посочени в параграф 1.

Or. de

Обосновка

Es ist wichtig, alle technologischen Ansätze, der zur CO2-Abscheidung dienen und alle 
unterschiedlichen Speichervarianten zu testen. Deshalb sind mindestens 12
Demonstrationsanlagen notwendig.

Изменение 461
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. Всяка 
година след 2013 г. общото количество, 
разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния фактор, посочен 
в член 9. Също така на най-малко 12 
демонстрационни съоръжения за 
улавяне и съхранение, избрани от 
Комисията и отговарящи на 
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критериите, посочени в параграф 1, се 
разпределят безплатни квоти в 
размер на 125 % от очаквания обем на 
производство.

Or. de

Обосновка

Schaffung von Anreizen für die Errichtung von CCS-Demonstrationsanlagen.

Изменение 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако държава-членка не постигне 
своята цел за годишно намаляване в 
съответствие с [Решение за 
разпределението на усилията], 
съобразно посоченото в член 3 и 
приложението към Решението, 
количеството квоти, съответстващо 
на неосъщественото намаляване на 
емисии за въпросната година, се 
задържа в НРТО и не се отпуска на 
съответната държава-членка. 
Задържаните в НРТО квоти могат за 
бъдат отдадени на търг от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

This Изменение introduces a penalty system for Member States’ compliance under the effort-
sharing decision.
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Изменение 463
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако държава-членка не постигне 
своята цел за годишно намаляване в 
съответствие с [Решение за 
разпределението на усилията], 
съобразно посоченото в член 3 и 
приложението към Решението, 
количеството квоти, съответстващо 
на неосъщественото намаляване на 
емисии за въпросната година, се 
задържа в НРТО и не се отпуска на 
съответната държава-членка. 
Задържаните в НРТО квоти могат да 
бъдат разпределени на други държави-
членки.

Or. en

Обосновка

This amendment is only needed if no fines are introduced under the effort-sharing decision. It 
introduces a penalty system for Member States’ compliance under the effort-sharing decision.

Изменение 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3b. Ако държава-членка откаже да 
плати глоба, дължима по механизма 
за съблюдаване на изпълнението в 
рамките на [Решение за 
разпределението на усилията], както 
е посочено в член 3 от Решението, 
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количество квоти, съответстващо на 
неосъщественото намаляване на 
емисии за въпросната година, се 
задържа в НРТО и не се отпуска на 
съответните държави-членки, 
докато държавата-членка не плати 
определената глоба. 

Or. en

Обосновка

This Изменение guarantees that Member States comply with a penalty system for Member 
States' compliance under the effort-sharing decision.

Изменение 465
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3b. Ако държава-членка откаже да 
плати глоба, дължима по механизма 
за съблюдаване на изпълнението в 
рамките на [Решение за 
разпределението на усилията], както 
е посочено в член 3 от Решението, 
количество квоти, съответстващо на 
неосъщественото намаляване на 
емисии за въпросната година, се 
задържа в НРТО и не се отпуска на 
съответните държави-членки, 
докато държавата-членка не плати 
определената глоба. 

Or. en

Обосновка

This Изменение is solely applicable if there is a penalty system for Member State compliance 
under the effort-sharing decision. It guarantees that Member States comply with this system.
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Изменение 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 467
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The Commission is proposing a bottom-up system for calculating how many free allowances 
are allocated to each installation: setting a benchmark, seeing how these add up once 
translated to installations and readjusting them if they overshoot the overall cap. To speed up 
the process and provide greater predictablity to each sector, a top-down system is preferable.
The Commission should first divide up the overall cap between sectors based on verified 
emissions and then set sector benchmarks to determine how many allowances each 
installation in a sector receives.

Изменение 468
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които 
извършват дейност през 2013 г., и са 
получили безплатно разпределение на 
квоти за периода 2008—2012 г., не 
надвишава процента, който 

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

представляват съответните емисии от 
тези инсталации за периода 2005-2007 г. 
от общото годишно количество, 
отпуснато на Общността. При 
необходимост се прилага единен 
междуотраслов корекционен 
коефициент.

Or. en

Обосновка

The Commission proposal might allow some sectors to increase their emissions and pass on 
the burden of their reduction effort to other sectors. A uniform cross-sectoral correction 
factor ensures that all sectors participate in emission reduction activity.

Изменение 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 470
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 8, максималното количество 
квоти, което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които извършват дейност 
през 2013 г. и са получили безплатно 
разпределение на квоти за периода 
2008—2012 г., не надвишава процента, 
който представляват съответните 
емисии от тези инсталации за периода 
2005-2007 г., от общото годишно 
количество, отпуснато на Общността. 
При необходимост се прилага 
корекционен коефициент.

Or. en

Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU are not subject to the 
same carbon constraints. In the absence of an appropriate international agreement, energy-
intensive industries which are exposed to a risk of carbon leakage should receive the 
necessary amount of free allocation to prevent any transfer of emissions to countries which do 
not impose comparable emissions constraints on their local production.
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Изменение 471
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 8, максималното количество 
квоти, което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които извършват дейност 
през 2013 г. и са получили безплатно 
разпределение на квоти за периода 
2008—2012 г., не надвишава процента, 
който представляват съответните 
емисии от тези инсталации за периода 
2005-2007 г., от общото годишно 
количество, отпуснато на Общността. 
При необходимост се прилага 
корекционен коефициент.

Or. en

Обосновка

See our amendment 2 to Article 10 a paragraph 8.
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