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Изменение 581
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б заличава се

Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии
До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета аналитичен доклад, в който 
се прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е 
било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:
– коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а; 
– включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
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намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при определянето на съответните 
мерки.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 582
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б заличава се

Мерки в подкрепа на определени 
енергоемки отрасли в случай на 
изместване на въглеродни емисии
До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя 
пред Европейския парламент и 
Съвета аналитичен доклад, в който 
се прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е 
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било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:
– коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а; 
– включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, 
и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са 
предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид 
при определянето на съответните 
мерки. 

Or. en

Обосновка

Article 10a is a provision to prevent carbon leakage in exposed sectors when no International 
Agreement is reached.

Изменение 583
Horst Schnellhardt

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

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

Мерки в подкрепа на предприятия с 
интензивно потребление на 
електроенергия

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

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

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

Or. de
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Обосновка

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

Изменение 584
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Задължение на вносителите за 
възстановяване на квоти

1. Считано от 1 януари 2013 г., от 
вносителите на продукти, които се 
определят в съответствие с 
условията на параграф 2 и за които се 
установява методология по реда на 
параграф 3, се изисква съответно да 
възстановяват квоти или им се дава 
разрешение за безплатно получаване 
на квоти, съгласно условията на 
параграф 3. 

– 2. Продуктите, за които се прилага 
параграф 1, са тези, при които има
опасност от изместване на 
въглеродни емисии, както и 
произхождащите от страни, които, в 
случая на развитите страни, не са 
поели ангажименти, сравними с тези 
на Европейския съюз по отношение на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, или които, в случая 
на държавите с нововъзникваща 
икономика, не са предприели 
подходящи нови измерими, съобщими 
и проверими действия. С оглед 
резултата от международните 
преговори, Комисията действа по 
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реда и условията на член 23, параграф 
2, и до 30 юни 2010 г. изготвя списък 
на тези държави на произход.  
Също така по реда и условията на 
член 23, параграф 2, и на основата на 
отраслите, определени в член 10а, 
параграф 8, Комисията изготвя 
списък на отраслите и продуктите, 
за които се прилагат разпоредбите на 
настоящия член, в зависимост от 
опасността от изместване на емисии
при тези отрасли и продукти, въз 
основа на следните критерии: 
а)  въздействие на схемата за 
търговия с емисии върху 
производствените разходи, по 
отношение на пределните разходи (в 
това число пропуснатите ползи) в 
случай на безплатно отпускане на 
квоти, или на средните разходи - в 
случай на отдаване на търг;
б) степен, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнището на 
емисии, например чрез използване на 
най-ефективни технологии;
в) структурата на пазара, 
съответния географски и продуктов 
пазар, както и изложеността на 
отрасъла на международната 
конкуренция; 
г) последици от изменението на 
климата и от действащите или 
запланувани енергийни политики 
извън ЕС в съответния отрасъл; 
д) предвидимо развитие на 
световното и регионално търсене във 
всеки един отрасъл;
е) цена на транспорта на стоки в 
отрасъла; 
ж) разходи по инвестиране в 
изграждането на нова производствена 
единица във въпросния отрасъл.
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Разпоредбите на параграф 1 не се 
прилагат за внос на продукти, 
произведени в държави или региони, 
свързани с европейската схема за 
търговия с квоти за емисии при 
прилагане на разпоредбите на член 25 
от настоящата директива.  
3. Количеството квоти, което 
вносителите са задължени да 
възстановяват, е равно на разликата 
между:
- средните емисии на парникови 
газове, изпускани при производството 
на тон такива продукти в цялата 
Общност, умножени по тонажа на 
вносните продукти. При това второ 
изчисление средните емисии могат да 
бъдат заменени с по-благоприятен 
емисионен фактор, ако вносителят е 
в състояние да предостави 
доказателство, въз основа на одит, 
извършен от акредитиран от 
Европейския съюз проверяващ орган, 
съгласно който при производствения 
процес на продукта се изпускат 
емисии, по-ниски от средните 
европейски;
- и средното количество безплатни 
квоти, отпускани за производството 
на тези продукти в цялата Общност. 
Ако е положителна величина, 
разликата между първата и втората 
обща стойност определя 
количеството квоти, което 
вносителите трябва да възстановят, 
а ако е отрицателна величина –
количеството квоти, което те могат 
да получат безплатно.
За определяне на средното количество 
парникови газове, изпускани при 
производството на различните 
продукти или категории продукти в 
Общността, съгласно условията на 
член 23, параграф 2 Комисията взема 
предвид докладваните емисии, 
проверени съгласно условията по член 
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14. 
4. За да улесни определянето на начин 
на изчисляване на квотите, които 
следва да се възстановяват при внос в 
съответствие с разпоредбите на член 
3, Комисията може да изисква от 
операторите доклади относно 
производството на съответните 
продукти, както и независими 
проверки на тези доклади, в 
съответствие с насоките, приети по 
членове 14 и 15. Тези изисквания 
могат да включват докладване на 
равнищата на емисиите, включени в 
схемата за търговия с квоти на 
Европейския съюз и свързани с 
производството на всеки продукт или 
категория продукти.
5. Регламент, приет по процедурата 
по член 23, параграф 2, определя 
условията за възстановяване или 
безплатно разпределение на квоти за 
вносителите.  Този регламент 
определя също така условията, при 
които вносителите по смисъла на 
настоящия член докладват 
необходимото възстановяване на 
квоти според внасяните количества 
стоки.
6. Общото количество квоти, което 
държавите-членки могат да отдават 
на търг по член 10, се увеличава с 
количеството възстановени от 
вносителите квоти в изпълнение на 
задълженията им по параграф 1, и се 
намалява с количеството квоти, 
получени от вносителите при 
прилагане на същия параграф.  Тези 
разлики се разпределят между 
държавите-членки по правилата, 
определени в член 10, параграф 2. 
7. Допълнителният приход от 
търгове, генериран от изискването 
вносителите да възстановяват 
квоти, се разпределя между 
държавите-членки в съответствие с 
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реда и условията, предвидени в 
параграф 6. 50% от тези приходи се 
внасят от държавите-членки във 
Фонда за приспособяване към 
изменението на климата.  
8. В изпълнение на задълженията си 
за възстановяване по параграф 1, 
вносителите могат да използват 
квоти, ERU и CER до равнището на 
процента, използван от операторите 
през предходната година, или квоти 
от схемата за търговия с емисии на 
трета държава, чиято степен на 
ограничаване на емисиите е призната 
за  отговаряща на налаганата от 
схемата на Общността.

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

9. До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, за да се коригира именно
количеството квоти, получени 
безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а.

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

Този доклад представя също 
напредъка, осъществен по отношение 
на предвидените в параграфи от 1 до 
8 мерки за прилагане на механизъм за 
регулиране по границите. 

Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, и 

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

които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки. 

Or. fr

Обосновка

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Изменение 585
Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 януари 2013 г., от 
вносителите и износителите на 
продукти, които се определят в 
съответствие с условията на 
параграф 2 и за които се установява 
методология по реда на параграф 3, се 
изисква съответно да възстановяват 
квоти или им се дава разрешение за 
безплатно получаване на квоти, 
съгласно условията на параграф 3. 
Продуктите, за които се прилага 
алинея първа, са тези, при които има 
опасност от изместване на 
въглеродни емисии, както и 
произхождащите от страни, които, в 
случая на развитите страни, не са 
поели ангажименти, сравними с тези 
на Европейския съюз по отношение на 
намаляването на емисиите на 
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парникови газове, или които, в случая 
на развиващите се държави с по-
напреднала икономика, не са 
предприели подходящи нови 
измерими, съобщими и проверими 
действия по международно 
признатите методи.
2. С оглед резултата от 
международните преговори, 
Комисията действа по реда и 
условията на член 23, параграф 2, и до 
30 юни 2010 г. изготвя посочения в 
параграф 1 списък на държавите на 
произход. 
Също така по реда и условията на 
член 23, параграф 2, Комисията 
изготвя списък на онези отрасли и 
подотрасли от посочените в 
приложение І, както и на онези 
продукти, за които се прилагат 
разпоредбите на настоящия член, в 
зависимост от преценката за 
опасността от изместване на емисии
и на основата на отраслите, 
определени в член 10а, параграф 8.
Параграф 1 не се прилага за внос на 
продукти, произведени в държави или 
региони, свързани с европейската 
схема за търговия с квоти за емисии 
при прилагане на разпоредбите на 
член 25.  
3. Количеството квоти, което 
вносителите са задължени да 
възстановят, е равно на разликата 
между: 
- средните емисии на парникови 
газове, изпускани при производството 
на тон такива продукти в цялата 
Общност, умножени по тонажа на 
вносните продукти. При това второ 
изчисление средните емисии могат да 
бъдат заменени с по-благоприятен 
емисионен фактор, ако вносителят е 
в състояние да предостави 
доказателство, въз основа на одит, 
извършен от акредитиран от 
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Европейския съюз проверяващ орган, 
съгласно който при производствения 
процес на продукта се изпускат 
емисии, по-ниски от средните 
европейски;
- и средното количество безплатни 
квоти, отпускани за производството 
на тези продукти в цялата Общност. 
Ако е положителна величина, 
разликата между първата и втората 
обща стойност определя 
количеството квоти, което 
вносителите трябва да възстановят, 
а ако е отрицателна величина –
количеството квоти, което те могат 
да получат безплатно.
За определяне на средното количество 
парникови газове, изпускани при 
производството на различните 
продукти или категории продукти в 
Общността, съгласно условията на 
член 23, параграф 2 Комисията взема 
предвид докладваните емисии, 
проверени съгласно условията по член 
14. 
4. За да улесни определянето на начин 
на изчисляване на квотите, които 
следва да се възстановяват при внос в 
съответствие с разпоредбите на член 
3, Комисията може да изисква от 
операторите доклади относно 
производството на съответните 
продукти, както и независими 
проверки на тези доклади, в 
съответствие с насоките, приети по 
членове 14 и 15. Тези изисквания 
могат да включват докладване на 
равнищата на емисиите, включени в 
схемата за търговия с квоти на 
Европейския съюз и свързани с 
производството на всеки продукт или 
категория продукти.
5. Регламент, приет по процедурата 
по член 23, параграф 2, определя 
условията за възстановяване или 
безплатно разпределение на квоти за 
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вносителите.  Този регламент 
определя също така условията, при 
които вносителите по смисъла на 
настоящия член докладват за 
необходимото възстановяване на 
квоти според внасяните количества 
стоки.
6. Общото количество квоти, което 
оправомощеният орган на 
Общността може да отдава на търг 
по член 10, се увеличава с 
количеството възстановени от 
вносителите квоти в изпълнение на 
задълженията им по параграф 1, и се 
намалява с количеството квоти, 
получени от износителите при 
прилагане на същия параграф.  
7. Допълнителният приход от 
търгове, генериран от изискването 
вносителите да възстановяват 
квоти, се внася във фонд на 
Европейския съюз, посветен на 
научноизследователската и развойна 
дейност в областта на енергетиката 
и борбата с изменението на климата.
8. В изпълнение на задълженията си 
за възстановяване по параграф 1, 
вносителите могат да използват 
квоти, ERU и CER до равнището на 
процента, използван от операторите 
през предходната година, или квоти 
от схемата за търговия с емисии на 
трета държава, чиято степен на 
ограничаване на емисиите е призната 
за  отговаряща на налаганата от 
схемата на Общността.
9. Не по-късно от 30 юни 2010 г. 
Комисията приема по процедурата по 
член 23, параграф 2 разпоредби, 
позволяващи на износителите на 
продуктите, определени при 
прилагане на параграф 2 от 
настоящия член, да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти от 
регистъра на Общността за износа, 
извършван от 1 януари 2013 г. 
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нататък.  За тази цел се създава 
квотен резерв, чийто обем не 
надвишава 2% от общия размер на 
квотите в Общността.
10. До 30 юни 2009 г. Комисията 
провежда проучване на правните 
въпроси, които следва да се отчетат, 
за да се гарантира, че този 
инструмент е съвместим с 
международното търговско право. По 
целесъобразност, Комисията съставя 
също план и график за комуникация и 
обсъждане с другите заинтересовани 
държави за средствата за възможно 
най-задоволително третиране на 
установените проблеми. 

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

11. До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, за да се коригира 
количеството квоти, получени 
безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а.

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

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

Този доклад представя също 
напредъка, осъществен по отношение 
на предвидените в параграфи от 1 до 
9 мерки за прилагане на механизъм за 
регулиране по границите. 

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

Or. fr

Обосновка

Il apparaît indispensable d’introduire dans le corps de la directive les principes du 
mécanisme d’inclusion des importations de carbone, de façon à crédibiliser la position de 
l’UE pour obtenir un accord international satisfaisant à fin 2009.

Il apparaît également essentiel de mentionner au moins les impératifs de quantification et de 
vérification pour tout engagement des pays développement les plus avancés sur le plan 
économique. Ces impératifs doivent également viser la « contribution » de ces pays en 
développement.
La notion de pays émergents devrait être clarifiée.

Изменение 586
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 януари 2013 г., от 
вносителите и износителите на 
продукти, които се определят в 
съответствие с условията на 
параграф 2 и за които се установява 
методология по реда на параграф 3, се 
изисква съответно да възстановяват 
квоти или им се дава разрешение за 
безплатно получаване на квоти, 
съгласно условията на параграф 3. 
Продуктите, за които се прилага 
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алинея първа, са тези, при които има 
опасност от изместване на 
въглеродни емисии, както и 
произхождащите от страни, които, в 
случая на развитите страни, не са 
поели ангажименти, сравними с тези 
на Европейския съюз по отношение на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, или които, в случая 
на развиващите се държави с по-
напреднала икономика, не са 
предприели подходящи нови 
измерими, съобщими и проверими 
действия по международно 
признатите методи.
2. С оглед резултата от 
международните преговори, 
Комисията действа по реда и 
условията на член 23, параграф 2, и до 
30 юни 2010 г. изготвя посочения в 
параграф 1 списък на държавите на 
произход. 
Също така по реда и условията на 
член 23, параграф 2, Комисията 
изготвя списък на онези отрасли и 
подотрасли от посочените в 
приложение І, както и на онези 
продукти, за които се прилагат 
разпоредбите на настоящия член, в 
зависимост от преценката за 
опасността от изместване на емисии
и на основата на отраслите, 
определени в член 10а, параграф 8.
Инсталациите в енергоемките 
отрасли и подотрасли, в това число 
инсталациите с потребление на 
електроенергия при условията по член 
2, параграф 4, буква б), трето и 
четвърто тире от Директива  
2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. 
относно преструктурирането на 
правната рамка на Общността за 
данъчно облагане на енергийните 
продукти и електроенергията, се 
включват в списъка на инсталациите 
в приложение І въз основа на 
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непреките им емисии.
Параграф 1 не се прилага за внос на 
продукти, произведени в държави или 
региони, свързани с европейската 
схема за търговия с квоти за емисии 
при прилагане на разпоредбите на 
член 25.  
3. Количеството квоти, което 
вносителите са задължени да 
възстановяват, е равно на разликата 
между: 
- средните емисии на парникови 
газове, изпускани при производството 
на тон такива продукти в цялата 
Общност, умножени по тонажа на 
вносните продукти. При това второ 
изчисление средните емисии могат да 
бъдат заменени с по-благоприятен 
емисионен фактор, ако вносителят е 
в състояние да предостави 
доказателство, въз основа на одит, 
извършен от акредитиран от 
Европейския съюз проверяващ орган, 
съгласно който при производствения 
процес на продукта се изпускат 
емисии, по-ниски от средните 
европейски;
- и средното количество безплатни 
квоти, отпускани за производството 
на тези продукти в цялата Общност. 
Ако е положителна величина, 
разликата между първата и втората 
обща стойност определя 
количеството квоти, което 
вносителите трябва да възстановят, 
а ако е отрицателна величина –
количеството квоти, което те могат 
да получат безплатно.
За определяне на средното количество 
парникови газове, изпускани при 
производството на различните 
продукти или категории продукти в 
Общността, съгласно условията на 
член 23, параграф 2 Комисията взема 
предвид докладваните емисии, 
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проверени съгласно условията по член 
14.
4. За да улесни определянето на начин 
на изчисляване на квотите, които 
следва да се възстановяват при внос в 
съответствие с разпоредбите на член 
3, Комисията може да изисква от 
операторите доклади относно 
производството на съответните 
продукти, както и независими 
проверки на тези доклади, в 
съответствие с насоките, приети по 
членове 14 и 15. Тези изисквания 
могат да включват докладване на 
равнищата на емисиите, включени в 
схемата за търговия с квоти на 
Европейския съюз, свързани с 
производството на всеки продукт или 
категория продукти.
5. Регламент, приет по процедурата 
по член 23, параграф 2, определя 
условията за възстановяване или 
безплатно разпределение на квоти за 
вносителите.  Този регламент 
определя също така условията, при 
които вносителите по смисъла на 
настоящия член докладват за 
необходимото възстановяване на 
квоти според внасяните количества 
стоки.
6. Общото количество квоти, което 
оправомощеният орган на 
Общността може да отдава на търг 
по член 10, се увеличава с 
количеството възстановени от 
вносителите квоти в изпълнение на 
задълженията им по параграф 1, и се 
намалява с количеството квоти, 
получени от износителите при 
прилагане на същия параграф.  
7. Допълнителният приход от 
търгове, генериран от изискването 
вносителите да възстановяват 
квоти, се внася във фонд на 
Европейския съюз, посветен на 
научноизследователската и развойна 
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дейност в областта на енергетиката 
и борбата с изменението на климата.
8. В изпълнение на задълженията си 
за възстановяване по параграф 1, 
вносителите могат да използват 
квоти, ERU и CER до равнището на 
процента, използван от операторите 
през предходната година, или квоти 
от схемата за търговия с емисии на 
трета държава, чиято степен на 
ограничаване на емисиите е призната 
за  отговаряща на налаганата от 
схемата на Общността.
9. Не по-късно от 30 юни 2010 г. 
Комисията приема по процедурата по 
член 23, параграф 2 разпоредби, 
позволяващи на износителите на 
продуктите, определени в параграф 2 
от настоящия член, да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти от 
регистъра на Общността за износа, 
извършен от 1 януари 2013 г. 
нататък.  За тази цел се създава 
квотен резерв, чийто обем не 
надвишава 2 % от общия размер на 
квотите в Общността.
10. До 30 юни 2009 г. Комисията 
провежда проучване на правните 
въпроси, които следва да се отчетат, 
за да се гарантира, че разпоредбите на 
параграф 9 са съвместими с 
международното търговско право. По 
целесъобразност, Комисията съставя 
също план и график за комуникация и 
обсъждане с другите заинтересовани 
държави за средствата за възможно 
най-задоволително третиране на 
установените проблеми. 

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

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

аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, за да се коригира 
количеството квоти, получени 
безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а.

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

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

Този доклад представя също 
напредъка, осъществен по отношение 
на предвидените в параграфи от 1 до 
9 мерки за прилагане на механизъм за 
регулиране по границите. 

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

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

Or. fr

Обосновка

Il apparaît indispensable d’introduire dans le corps de la directive les principes du 
mécanisme d’inclusion des importations de carbone, de façon à crédibiliser la position de 
l’UE pour obtenir un accord international satisfaisant à fin 2009.

Il apparaît également essentiel de mentionner au moins les impératifs de quantification et de 
vérification pour tout engagement des pays développement les plus avancés sur le plan 
économique. Ces impératifs doivent également viser la « contribution » de ces pays en 
développement.
La notion de pays émergents devrait être clarifiée.
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Изменение 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 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 10б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До юни 2011 г. и на всеки пет години 
след това, от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, при осигуряване на 
равно третиране на конкурентни 
промишлени отрасли, и след 
допитване до всички заинтересовани 
социални партньори, Комисията 
представя пред Европейския парламент 
и Съвета аналитичен доклад, в който се 
прави оценка на положението по 
отношение по-специално на определени 
енергоемки отрасли или подотрасли, с 
цел да определи доколко те са 
изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии по 
смисъла на параграф 3. 
2. Аналитичният доклад по параграф 
1 се придружава от съответни 
предложения, които вземат предвид 
сроковете до пълното прилагане и 
включват:

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

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

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

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

Всички задължителни отраслови 
споразумения, които осигуряват равно 
третиране на конкурентни 
промишлени отрасли и които могат да 
бъдат подложени на мониторинг и 
проверка и са предмет на задължителни 
мерки за прилагане, също се вземат 
предвид при определянето на 
съответните мерки. 

3. При определяне на степента на 
изложеност по параграф 1 
Комисията взема предвид до каква 
степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти 
в цените на продуктите, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове в 
полза на инсталации извън 
Общността, които не налагат 
еквивалентни подлежащи на проверка 
ограничения върху емисиите, като 
обръща внимание на:
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-
ефикасни технологии;
в) пазарната структура, съответния 
географски и продуктов пазар, 
изложеността на отраслите на 
международна конкуренция;
г) последиците от изменението на 
климата и действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответните отрасли;

д) въздействието от отразяването на 
разходите за CO2 в цените за 
електроенергия за засегнатия 
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отрасъл или подотрасъл.
За да се определи дали повишението 
на разходите вследствие на 
общностната схема може да бъде 
отразено в цената, е възможно, наред 
с другото, да се използва преценка на 
нереализираните продажби в 
резултат от повишението на цената 
на въглерода или отражението върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.
Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, 
се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

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

Article 10a paragraph 9 is an essential part of carbon leakage and therefore has been 
incorporated in this Article as paragraph 3.

The effect of pass through cost of CO2 in the electricity prices as to be taken into account 
when determining the exposure to the risk of carbon leakage.

Изменение 588
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 

До януари 2011 г., в случай че не бъде 
постигнато всеобхватно 
международно споразумение, като 
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общите емисии на парникови газове, 
до който те водят, и след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

взема предвид вътрешните мерки за 
намаляване на емисиите от 
парникови газове извън Общността и 
след допитване до всички 
заинтересовани социални партньори, 
Комисията представя пред Европейския 
парламент и Съвета аналитичен доклад, 
в който се прави оценка на положението 
по отношение на определени 
енергоемки отрасли или подотрасли, за 
които е било определено, че са 
изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

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

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

– други непосредствени мерки за 
предотвратяване на всякакъв риск от 
повишаване на емисиите в глобален 
мащаб поради преместване на 
конкуриращи се на глобално равнище 
промишлени отрасли от ЕС, 
задължени изцяло да търгуват с 
емисии, и за гарантиране на 
конкурентноспособността им, без да 
се подкопава екологичната 
ефективност на общностната схема;

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

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

Обосновка

In addition to allowance import requirement for energy intensive products imported to EU 
other measures might be necessary to support EU export industries as far as they are exposed 
to significant international competition from countries that do not undertake and verifiable 
action to reduce greenhouse gas emissions.  

Изменение 589
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

– коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а в 
размер до 100 % от определеното в 
съответствие с член 10а количество;

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

– в случай, че не е сключено 
международно споразумение относно 
изменението на климата, включване в 
схемата на Общността на вносители на 
продукти, произведени в отрасли или 
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подотрасли, определени в съответствие 
с член 10а; подобен коригиращ 
механизъм на границите следва да 
постави производителите от ЕС и 
вносителите на подобни продукти 
при равни условия.
В случай, че е сключено международно 
споразумение относно изменението 
на климата, аналитичният доклад 
може да бъде придружен от 
предложения вследствие на 
преразглеждането по член 10а, 
параграф 1, за да гарантира, че 
безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на международно 
споразумение.

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

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

Or. en

Обосновка

The Commission's report following the international agreement should be brought forward to 
June 2010. The Commission has also proposed two reviews: one under Article 10a(1) that is 
due to assess, in light of an international agreement whether any free allocations are 
necessary, and one under Article 10b. These reviews should be combined in order to speed up 
the process and increase certainty.
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Изменение 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори, свързани с Конференцията
COP 131, и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, при гарантиране на 
равно третиране на конкурентните 
промишлени отрасли и спазване на 
критериите, предвидени в параграф 3, 
и след допитване до всички 
заинтересовани социални партньори, 
Комисията представя пред Европейския 
парламент и Съвета аналитичен доклад, 
в който се прави по-конкретно оценка 
на положението по отношение на 
определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии.

Този доклад се придружава от 
съответни предложения, които могат 
да включват:

2. Докладът, посочен в параграф 1 се 
придружава от съответни предложения, 
които вземат предвид сроковете до 
пълното прилагане и има за цел:

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

– коригиране на количеството квоти за
всички отрасли, посочени в член 10а;

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

– установяване, в случай на 
изместване на емисии, необхванато 
от други мерки, на изравнителни 
системи за въглерод за износители и 
вносители на продукти, произведени в 
отрасли или подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а. Подобни 
системи не трябва да ограничават 
ликвидността на пазара на квоти.
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Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата,
и които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки.

Всички задължителни секторни
споразумения, които съответстват на 
съществените критерии, описани в 
параграф 3 и които могат да бъдат 
подложени на мониторинг и проверка и 
са предмет на задължителни мерки за 
прилагане, също се вземат предвид при 
определянето на съответните мерки.

1 Конференция на страните по РКОНИК 
(Рамковата конвенция на ООН относно 
изменението на климата) и Трета среща на 
страните по Протокола от Киото, 
организирана на о-в Бали, Индонезия от 3 до 
14 декември 2007 г. 

Or. pl

Обосновка

This amendment seeks to make clear that only international agreements concluded under the 
UNFCCC will be taken into account. It lays down criteria applicable to international 
agreements. The situation will be assessed for all industrial sectors, but more particularly for 
those which are highly energy intensive. International agreements must also be assessed from 
the point of view of the implementation timetable. Balancing systems will offer an additional 
option; they will not restrict the integration of sectors into the EU ETS and will not add to the 
burdens imposed on EU installations covered by the EU ETS.

Изменение 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 



AM\734914BG.doc 31/101 PE409.659v01-00

BG

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

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

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

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

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

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

– коригиране на броя квоти, 
получавани безплатно за 
компенсиране на косвения ефект от 
отразените в цената на 
електроенергията разходи за емисии 
на CO2 за отраслите, определени в 
съответствие с член 10а, параграф 9, 
като особено засегнати от 
гореспоменатите отразени разходи. 
Максималното количество квоти, 
отпуснати за компенсиране на 
отразяването на разходите за CO2 в 
цените на електроенергията, се 
основава на провереното 
средногодишно потребление на 
електроенергия от тези инсталации 
за периода 2005—2007 г., както и на 
очакваното равнище на отразяване на 
разходите за CO2 при страничните 
технологии за производство на 
електроенергия, определящи 
пазарните цени на тока, и е в 
допълнение към безплатно 
разпределените квоти за преки 
емисии,
което съответно изменя 
разпоредбите на член 10а, параграф 7.

Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 

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

справяне с измененията на климата, и 
които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също 
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки. “

Or. en

Обосновка

The review must include consideration of the pass through cost of CO2 in the electricity prices 
for the sectors which have higher indirect emissions than direct emissions and are 
particularly impacted by electricity prices.  A defined system is required to set benchmarks for 
free allocation to offset the pass through costs of CO2 in the electricity used in the energy 
intensive industries.  Inclusion in the community scheme of importers would not work for 
sectors with downstream operations, as consumer products are too complex to be protected 
by such a system.

Изменение 592
Anders Wijkman

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

– коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези подотрасли 
и инсталации, по смисъла на член 10а;

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

– включване в схемата на Общността на 
вносители на продукти, произведени в 
подотрасли и инсталации, определени 
в съответствие с член 10а. 

Or. en

Изменение 593
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
определя отраслите, изложени на 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии.

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

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

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-
ефикасни технологии;

в) пазарната структура, съответния 
географски и продуктов пазар, 
изложеността на отраслите на 
международна конкуренция;

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

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

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

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

изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

Or. en

Обосновка

This amendment ensures that the Commission can still identify sectors that face the risk of 
significant carbon leakage, irrespective of whether the idea of 100% free allocations is 
accepted.  It is clear that no purpose is solved by causing firms to relocate from Europe to 
destinations whose governments have refused to join the UNFCCC - greenhouse gas 
emissions would be higher and European jobs would be lost. The debate is over the most 
effective way to address this issue.

Изменение 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Обосновка

This kind of provision should also apply to non-energy intensive sectors also exposed to a 
significant risk of carbon leakage, bearing in mind that several UE countries represents the 
UE border itself. Furthermore, environmental legislation should ensure the sustainable use of 
resources across the UE and not support the relocation of production in non-EU countries 
based on less environmentally friendly techniques.

Изменение 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en
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Обосновка

These provisions should also apply to non-energy intensive sectors exposed to a significant 
risk of carbon leakage. Environmental legislation should ensure the sustainable use of 
ressources across the EU and not support the relocation of production in non-EU countries 
based on less environmentally friendly techniques.

Изменение 596
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 - параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До септември 2009 г. Комисията 
представя аналитичен доклад, в който се 
прави оценка на положението по 
отношение на определени енергоемки 
отрасли или подотрасли, за които е било 
определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Мерките в 
подкрепа на определени енергоемки 
сектори, посочени в член 10, буква б), 
могат да бъдат отменени единствено 
от международно споразумение, с 
което се определят цели за 
намаляване, еднакви с тези, наложени 
на държавите-членки, след 
консултации с всички заинтересовани 
социални партньори, Европейския 
парламент и Съвета.

Този доклад се придружава от 
съответни предложения, които могат да 
включват:

Този аналитичен доклад се 
придружава от съответни предложения, 
които могат да включват:

Or. de

Обосновка

Investment and planning security for energy-intensive industries, for which the Commission is 
not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010, can be achieved if 
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the Emissions Trading Directive determines in good time which sectors shall receive 100% 
free allocation. To avoid competitive disadvantages, this status must remain valid until there 
is an agreement containing the same reduction targets as those proposed.

Изменение 597
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До септември 2009 г., след допитване 
до всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. 
Мерките в подкрепа на определени 
енергоемки сектори, посочени в член 
10, буква б), могат да бъдат отменени 
единствено от международно 
споразумение, което определя цели за 
намаляване, еднакви с тези, наложени 
на държавите-членки.

Този доклад се придружава от 
съответни предложения, които могат да 
включват:

Този аналитичен доклад се 
придружава от съответни предложения, 
които могат да включват:

Or. de

Обосновка

Investment and planning security for energy-intensive industries and sub-sectors, for which 
the Commission is not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010, 
can be achieved if it is determined in good time which sectors shall receive free allocation. To 
avoid the transfer of CO2 emissions, the free allocation must remain valid until there is an 
international agreement containing the same reduction targets as under the EU ETS.
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Изменение 598
Antonio De Blasio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 31 декември 2009 г.от гледна точка 
на резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, които са източници на 
преки или непреки емисии и за които е 
било определено, че са изложени на 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни предложения, 
които могат да включват:
– коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а;

Or. hu

Изменение 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

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

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

Or. en

Обосновка

For the same reasons mentioned above in relation to the determination of sectors exposed to 
carbon leakage, in our opinion, the date for submitting the report to the European Parliament 
and the Council should be moved to June 2010.

Изменение 600
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of a 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.

The energy sector functioning in some MS, i.e. several isolated energy markets, is vulnerable 
to carbon leakage to the same extent as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.

Изменение 601
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от съответни предложения, 
които могат да включват:

Or. en

Изменение 602
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The Commission should be able to analyse the outcome of the Copenhagen Conference in 
December 2009 by June 2010. These analyses and ensuing measures will furnish essential 
information for the market. 
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Изменение 603
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Free allowances do not represent a good response to the problem of carbon leakage. 
Granting free allowances to industries that are amongst the largest emitters of greenhouse 
gases would not provide the required incentives to ensure that these firms minimise the 
negative environmental consequences of their production processes.  

Изменение 604
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– включване в схемата на Общността на 
вносители на продукти, произведени в 
отрасли или подотрасли, определени в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Technical adjustment.
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Изменение 605
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– налагане на корекции на граничните 
такси с цел да се компенсира 
субсидията, получавана на практика 
от предприятия, произвеждащи в 
развити държави, които не са страни 
по РКОНИК. 

Or. en

Обосновка

Firms producing in areas of the world whose governments have chosen not to participate in 
the UNFCCC are receiving a subsidy when competing with European firms and others who 
have to acquire emission trading permits. It is therefore reasonable to keep open the 
possibility of introducing countervailing duties against imports produced in those areas so as 
to ensure fair competition and combat carbon leakage. 

Изменение 606
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 10б – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– коригиране на броя квоти, 
получавани безплатно за 
компенсиране на косвения ефект от 
отразените в цената на 
електроенергията разходи за емисии 
на CO2 за отраслите, определени в 
съответствие с член 10а, параграф 3, 
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като особено засегнати от 
гореспоменатите отразени разходи. 
Квотите за компенсиране на 
отразяването на разходите за емисии 
на CO2 са допълнителни, приспадат 
се от квотите, разпределени в 
съответствие с член 10, параграф 1, и 
не подлежат на разпоредбите по член 
12, параграфи 1 и 3.

Or. en

Обосновка

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Изменение 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– коригиране на броя квоти, 
получавани безплатно за 
компенсиране на косвения ефект от 
отразените в цената на 
електроенергията разходи за емисии 
на CO2 за отраслите, определени в 
съответствие с член 10а, параграф 3, 
като особено засегнати от 
гореспоменатите отразени разходи. 
Квотите за компенсиране на 
отразяването на разходите за емисии 
на CO2 са допълнителни, приспадат 
се от квотите, разпределени в 
съответствие с член 10, параграф 1, и 



PE409.659v01-00 46/101 AM\734914BG.doc

BG

не подлежат на разпоредбите по член 
12, параграфи 1 и 3.

Or. en

Обосновка

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Изменение 608
Irena Belohorská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– коригиране на броя квоти, 
получавани безплатно за 
компенсиране на косвения ефект от 
отразените в цената на 
електроенергията разходи за емисии 
на CO2 за отраслите, определени в 
съответствие с член 10а, параграф 3, 
като особено засегнати от 
гореспоменатите отразени разходи. 
Квотите за компенсиране на 
отразяването на разходите за емисии 
на CO2 са допълнителни, приспадат 
се от квотите, разпределени в 
съответствие с член 10, параграф 1, и 
не подлежат на разпоредбите по член 
12, параграфи 1 и 3.

Or. en



AM\734914BG.doc 47/101 PE409.659v01-00

BG

Обосновка

The cost incurred by the pass-through of CO2-prices on electricity consumers could 
significantly impact on profitability of electricity intensive sectors. If in addition to this, the 
risk of carbon leakage is demonstrated, allowances must be allocated additionally to those 
allocated for direct emissions. Such allowances must be withdrawn from the auctioning pool 
and will not impact negatively on the operators subject to auctioning if they are exempted 
from the obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed.

Изменение 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- проучване на възможността за 
въвеждане на компенсаторна 
въглеродна такса за вноса в тези 
отрасли или подотрасли;

Or. fr

Обосновка

Il faut un système pour éviter la concurrence déloyale pour les entreprises européennes.

Изменение 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международно споразумение, 
включващо енергоемки промишлени 
отрасли, изложени на значителен 
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риск от изместване на въглеродни 
емисии, или отраслово международно 
споразумение относно такива 
промишлени отрасли трябва да 
отговаря най-малко на следните 
критерии, за да се предоставят равни 
условия на равнище инсталации за 
отрасли, определени като изложени 
на значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии: 
i) цели за емисии, изразени в 
еквивалент на СО2, 
ii) сходни системи за намаляване на 
емисиите с равностойно действие, 
основани на критерии за сравнение и 
оценка и наложени от всички 
участващи държави или от държави 
с цели, които не са изразени в 
еквивалент на СО2, в отрасли, 
включени в схемата на Общността,
iii) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка,
iv) задължителен режим за решаване 
на спорове и ясни санкции при 
нарушение, сравними със схемата на 
ЕС,

Or. en

Обосновка

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

Изменение 611
Irena Belohorská

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

Международно споразумение, 
включващо енергоемки промишлени 
отрасли, изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, или отраслово международно 
споразумение относно такива 
промишлени отрасли трябва да 
отговаря най-малко на следните 
критерии, за да се предоставят равни 
условия на равнище инсталации за 
отрасли, определени като изложени 
на значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии: 
i) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85% от производството в 
световен мащаб, включително 
основните нововъзникващи пазари, 
ii) цели за емисии, изразени в 
еквивалент на СО2, 
iii) сходни системи за намаляване на 
емисиите с равностойно действие, 
основани на критерии за сравнение и 
оценка и наложени от всички 
участващи държави или от държави 
с цели, които не са изразени в 
еквивалент на СО2, в отрасли, 
включени в схемата на Общността,
iv) конкурентните материали трябва 
да бъдат подложени на еднакви 
ограничения, като се взимат предвид 
аспектите на жизнения им цикъл,
v) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка,
vi) обвързващ режим за решаване на 
спорове и ясни санкции при 
нарушение, сравними със схемата на 
ЕС.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международни договори, обхващащи 
отрасли от промишлеността, 
изложени на сериозен риск от 
изместване на емисии, или 
международни договори, засягащи 
конкретен сектор, трябва да 
отговарят най-малко на следните 
критерии, за може да се гарантират 
справедливи условия на равнище 
отделни инсталации за секторите, 
считани за изложени на сериозен риск 
от изместване на емисии.
(i) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85% от производството в 
световен мащаб, включително 
основните нововъзникващи 
икономики,
(ii) равностойни цели за емисии на 
CO2, 
(iii) въвеждане на сходни системи за 
намаляване на емисиите с подобно 
действие, опиращи се на критерии за 
сравнение и оценка и наложени от 
всички участващи държави или от 
държавите, които не са формулирали 
цели, изразени в еквивалент на СО2, в 
отрасли, включени в схемата на ЕС за 
търговия с емисии,
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(iv) задължително прилагане на 
сходни ограничения за конкурентните 
продукти, отчитащи жизнения 
цикъл на продукта, 
(v) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка,
(vi) обвързваща система за решаване 
на спорове и ясни правила за налагане 
на санкции, сравними с тези на ЕС.“

Or. pl

Обосновка

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

Изменение 613
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

Or. en

Изменение 614
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Обосновка

Article 11(1), with the administrative and information-related constraints it imposes, would 
give rise to huge costs in the area covered by the proposal for a directive. 

The level of supervision provided for in Article 11 is out of proportion to the environmental 
protection objectives which can be achieved by means of the measures laid down in this 
article.
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Изменение 615
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 616
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 септември 2011 г., списъкът с 
инсталациите на нейна територия, които 

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

инсталациите на нейна територия, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, както и количеството квоти, 
разпределени безплатно за всяка 
инсталация на нейна територия, 
изчислено в съответствие с правилата, 
посочени в член 10а, параграф 1.

Or. en

Обосновка

The date for submitting national implementation measures should be brought forward to June 
2011 to give time for Member States to amend them if they are rejected by the Commission. 

Изменение 617
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

     Necessary adjustment in the light of the introduction of the benchmarking model.
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Изменение 618
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В срок от три месеца след като 
бъде уведомена от държава-членка за 
национални мерки за прилагане 
съгласно параграф 1, Комисията 
може да отхвърли тези мерки или 
техен аспект въз основа на това, че 
те са несъвместими с правилата, 
посочени в член 10а, параграф 1. 
Държавата-членка отпуска квоти по 
параграф 2 само ако предложените 
изменения са приети от Комисията. 
Всяко решение за отхвърляне от 
Комисията се мотивира.

Or. en

Обосновка

There is a need for the Commission to have a role in approving national implementation 
measures to ensure Member States are applying the rules on free allocation to their 
installations in a consistent manner.

Изменение 619
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка година, най-късно до 28 
февруари, компетентният орган 
определя количеството квоти, които 
трябва да се разпределят за тази година, 

2. Всяка година, най-късно до 28 
февруари, компетентният орган 
определя, съгласно националните 
мерки за прилагане, количеството 
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изчислено в съответствие с членове 10 и 
10а. 

квоти, които трябва да се разпределят за 
тази година, изчислено в съответствие с 
членове 10 и 10а. 

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

2a. Не се допуска безплатно 
разпределение на квоти за 
инсталации, при които дейността по 
приложение І в инсталацията е 
приключила или капацитетът на 
дейността по приложение І в 
инсталацията е намалял под 
пределните стойности, посочени в 
това приложение.
Комисията включва в мерките, 
приети по член 10а, параграф 1 мерки 
за определяне на инсталациите, 
които спират дейността си 
частично или временно.  Тези 
инсталации могат да продължат да 
получават безплатни квоти съгласно 
мерките за безплатно разпределение 
на квоти, приети съгласно член 10а, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

It is important to include a definition of when an installation ceases to operate in order to 
ensure harmonisation across the EU. 

Изменение 620
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 621
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 
квоти и трябва да възстанови 
пропорционално количество 
безплатни квоти, които вече е 
получила.

Or. en

Обосновка

Make sure that there is no incentive to continue production once the decision of closure has 
been made in order to keep free allowances.

Изменение 622
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 
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квоти. квоти. Неизползваните квоти се 
прехвърлят към резерва.

Or. en

Обосновка

The allowances set aside for the new entrants are expected to increase the liquidity. The 
market expects this liquidity either to be allocated to installations for free (decreases the 
demand). Unused allowances should therefore be brought into the market.  

Изменение 623
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инсталация, която прекрати дейността 
си, престава да получава безплатни 
квоти, освен ако операторът не 
докаже пред компетентния орган, че 
ще замести производството в 
собствената страна в конкретен и 
разумен период от време.

Or. en

Изменение 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Използване само на сертифицирани по 
„Златен стандарт” CER от дейности 

по проекти в схемата на Общността, 
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международно споразумение по 
изменение на климата

преди влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение по 

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

1. До влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата се прилагат 
параграфи 2—6.

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 31 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна
замяна.

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
само сертифицирани по „Златен 
стандарт” CER за периода 2008—2012 
г., операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна само на сертифицирани по 
„Златен стандарт” CER, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Общият размер на издадените квоти, 
включително квотите, издадени по 
параграфи 3, 4 и 5, не може да 
надвишава 50% от обема на 
неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе. До 31 декември 2014 
г. и при формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

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

3. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER, 
само сертифицирани по „Златен 
стандарт”, за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена само на 
сертифицирани по „Златен 
стандарт” CER от проекти, 
предприети преди 2013 г., издадени за 
съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти с валидност 
считано от 2013 г. Общият размер на 
издадените квоти, включително 
квотите, издадени по параграфи 3, 4 и 
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5, не може да надвишава 50% от 
обема на неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 
20082012 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 
20082012 г.

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

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

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 20082012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано. 

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано. Общият размер на 
издадените квоти, включително 
квотите, издадени по параграфи 3, 4 и 
5, не може да надвишава 50% от 
обема на неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе.

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

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



AM\734914BG.doc 61/101 PE409.659v01-00

BG

държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

държави, стига те да са кредити, 
сертифицирани по „Златен 
стандарт”, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността. Общият размер на 
издадените квоти, включително 
квотите, издадени по параграфи 3, 4 и 
5, не може да надвишава 50% от 
обема на неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе.

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити от технологии 
за възобновяеми енергийни източници 
или за енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии и 
устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на кредити от 
проекти, когато референтното ниво е 
под равнището за безплатно 
разпределение на квоти, предвидено с 
мерките, посочени в член 10а или под 
равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити, 
сертифицирани по „Златен 
стандарт” и произтичащи от 
технологии за възобновяеми енергийни 
източници или за енергийна 
ефективност, които насърчават 
трансфера на технологии и устойчивото 
развитие. Тези споразумения могат 
също да предвиждат използването на 
кредити от проекти, когато 
референтното ниво е под равнището за 
безплатно разпределение на квоти, 
предвидено с мерките, посочени в член 
10а или под равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

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

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено CER, сертифицирани по 
„Златен стандарт” и произтичащи
от трети държави, ратифицирали това 
споразумение, се приемат в схемата на 
Общността в размер до 10% от 
допълнителното реализирано в 
съответствие с член 9 намаление.

Or. fr
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Обосновка

La garantie d'avoir des crédits qui soutiennent le développement durable au niveau 
planétaire doit être abordée dans la directive ETS.
Il est important que seuls les crédits Gold Standard soient utilisés dans la phase 3 de la 
directive ETS.
Au cas où il n'y aurait pas d'accord international seul 50% des crédits pourraient être 
réutilisé sur la période 2008-2012.
En cas d'accord international, 10% de l'effort total de réduction prévu par la directive ETS 
pourrait être utilisé avec les REC certifiés Gold Standard.

Изменение 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Използване само на сертифицирани по 
„Златен стандарт” CER от дейности 
по проекти в схемата на Общността, в 
случай, че бъдещо международно 
споразумение по изменение на климата 
не влезе в сила преди края на 2012 г.
Навсякъде, където са споменати в 
настоящата директива, CER се 
допускат единствено ако прилагат 
методологии и стандарти, 
съответстващи на разработените 
от фондацията „Златен стандарт“.

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна само на сертифицирани по 
„Златен стандарт” CER, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
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формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна. 

Общият размер на издадените квоти, 
включително квотите, издадени по 
параграфи 3, 4 и 5, не може да 
надвишава 50% от обема на 
неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе. До 31 декември 2014 
г. и при формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

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

3. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER за 
периода 2008—2012 г., компетентните 
органи дават своето разрешение за 
обмена само на сертифицирани по 
„Златен стандарт” CER от проекти, 
предприети преди 2013 г., издадени за 
съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти с валидност 
считано от 2013 г. Общият размер на 
издадените квоти, включително 
квотите, издадени по параграфи 2, 4 и 
5, не може да надвишава 50% от 
обема на неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе.

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

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

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

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

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 

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

рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано. Общият размер на 
издадените квоти, включително 
квотите, издадени по параграфи 2, 3 и 
5, не може да надвишава 50% от 
обема на неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе.

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

5. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER за 
периода 2008—2012 г., и в случай че 
сключването на международно 
споразумение по изменение на климата 
е отложено, кредитите от проекти или 
други дейности за намаляване на 
емисиите могат да се използват в 
схемата на Общността в съответствие 
със споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, стига те 
да са кредити, сертифицирани по 
„Златен стандарт”, за да изпълнят 
задълженията си по схемата на 
Общността. Общият размер на 
издадените квоти, включително 
квотите, издадени по параграфи 2,  3 
и 4, не може да надвишава 50% от 
обема на неизразходваните кредити, 
генерирани извън Съюза, както са 
посочени по-горе.

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити от технологии 
за възобновяеми енергийни източници 
или за енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии и 
устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на кредити от 
проекти, когато референтното ниво е 

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на сертифицирани по 
„Златен стандарт” кредити от 
технологии за възобновяеми енергийни 
източници или за енергийна 
ефективност, които насърчават 
трансфера на технологии и устойчивото 
развитие. Тези споразумения могат 
също да предвиждат използването на 
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под равнището за безплатно 
разпределение на квоти, предвидено с 
мерките, посочени в член 10а или под 
равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

кредити от проекти, когато 
референтното ниво е под равнищата, 
изисквани в законодателството на 
Общността.

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

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено сертифицирани по 
„Златен стандарт” CER от трети 
държави, ратифицирали това 
споразумение, се приемат в схемата на 
Общността в размер до 10% от 
допълнителното реализирано в 
съответствие с членове 9 и 28 
намаление.

Or. en

Обосновка

Ensures good quality credits which meet transparent additionality and sustainable 
development criteria should be allowed into the EU ETS. Importantly, only Gold Standard 
accredits should be made eligible for banking into the phase 3 of the EU ETS. Half of any 
unused CDM credits in phase before 2013 are allowed to carry over to phase III post 2013 
and under an international agreement 10% of the additional reduction effort may be off-set. 

Изменение 626
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

1. До влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата и преди 
прилагането на член 28, параграфи 3 и 

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

4, се прилагат параграфи 2—4 от 
настоящия член.

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти, които са в допълнение към 
квотите, предоставени в 
съответствие с член 9 и които са с 
валидност от 2013 г. нататък в замяна на 
CER и ERU, издадени във връзка със 
съкращения на емисии за видове 
проекти, приети от поне една 
държава-членка в схемата на 
Общността до 2012 г. включително. До 
31 декември 2014 г. и при формулирано 
за целта искане компетентният орган 
прави подобна замяна.

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

3. Във всеки случай операторите 
могат да използват CER/ERU или 
кредити до [10,5]% от годишните си 
емисии, за да изпълнят своите 
задължения по схемата на 
Общността. Това става чрез 
възстановяване на:

а) CER/ERU от МЧР/СИ проекти за 
намаляване на емисиите, 
осъществено до края на 2015 г.;
б) CER/ERU от МЧР/СИ проекти за 
намаляване на емисиите, 
осъществено след 2013 г. в страни, 
които са ратифицирали бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата;
в) CER/ERU от МЧР/СИ проекти за 
намаляване на емисиите, 
осъществено след 2013 г. в страни, с 
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които ЕС е сключил двустранно или 
многостранно споразумение за 
сътрудничество в областта на 
изменението на климата преди 31 
декември 2015 г.;  или
г) кредити от дейности за 
намаляване на емисиите, установени 
в съответствие с изискванията, 
определени в споразумения за 
сътрудничество в страни, които не 
отговарят на критериите за МЧР, и 
които са сключили споразумение за 
сътрудничество с Общността 
относно намаляване на емисиите от 
2013 г. до една година след влизането в 
сила на бъдещо международно 
споразумение за изменение на 
климата.

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

4. Споразуменията за сътрудничество 
по параграф 3, буква г) определят 
допустимите видове проекти, 
методологиите за определяне на 
количеството кредити, които следва 
да бъдат издадени, както и 
механизъм, който да гарантира 
преобразуването на кредити в 
сертификати, които да могат да 
бъдат използвани за спазване на 
изисквания съгласно бъдещо 
международно споразумение по 
изменението на климата.

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

Or. en

Обосновка

The proposed amendment ensures that the levels of CER/ERU use allowed to operators by 
Member States during the period 2008-2012 is fully used up. The amendment also transposes 
the idea of the supplementary principle, i.e. the principle according to which up to half of the 
effort (which should include growth due to increased economic activity) to achieve emission 
reduction commitments can be achieved through the use of international mechanisms, into the 
third trading period. This principle shall be applied independently from the entry into force of 
a future international agreement.
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Изменение 627
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Използване на CER и ERU от дейности 
по проекти в схемата на Общността, във 
връзка със сключването на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата

Or. en

Обосновка

Not all the provisions in Article 11a apply to the situation before the entry into force of a 
future international agreement.

Изменение 628
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се гарантира, че проектите 
по МЧР изцяло отговарят на 
критерия за допълнителност и 
допринасят за устойчивото 
развитие, Комисията следва да 
допуска единствено проекти тип
"Златен стандарт". Параграфи от 2 
до 7 подлежат на това изискване.

Or. en
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Обосновка

Application of Gold Standard criteria ensures that only high quality projects receive 
accreditation, meaning emission reductions that would not have taken place already and 
projects that provide clear sustainable development benefits to local communities receive 
accreditation.

Изменение 629
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Представители на Комисията и 
на Европейския парламент следва да 
бъдат включени в съвета на "Златен 
стандарт", за да се запази 
отчетността при бъдещи промени в 
стандартите за качество "Златен 
стандарт". 

Or. en

Обосновка

This makes sure that the Gold Standard criteria will be future proof for application in EU
ETS. The Commission could not let independent organizations determine the development of 
quality criteria. It should have a say in it.

Изменение 630
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г. До 31 март 2015 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

Or. en

Изменение 631
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г. До 31 март 2015 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

Or. en
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Обосновка

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., до 31 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

Or. en

Изменение 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 

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

CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г. До 31 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

Or. en

Изменение 634
Avril Doyle

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за проекти тип "Златен 
стандарт", приети от държавите-
членки в схемата на Общността през 
периода 2008—2012 г. До 31 декември 
2014 г. и при формулирано за целта 
искане компетентният орган прави 
подобна замяна.

Or. en
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Изменение 635
Christofer Fjellner

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети по
РКОНИК през периода 2008—2012 г. 
До 31 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

Or. en

Обосновка

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world community if 
the EU accepts certain rules and project types at the UN level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logical to accept within the EU  what we have already accepted in UN 
negotiations. 

Изменение 636
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че не са изчерпали 2. При условие че не са изчерпали 
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предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г.  
До 31 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г., 
както и за дейности, произтичащи 
от проекти за земеползване, промяна 
на земеползването и горскостопански 
дейности. До 31 декември 2014 г. и 
при формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

Or. fr

Обосновка

 Les Etats membres sont peu susceptibles d’accepter tous l’inclusion dans l’ETS des crédits 
provenant de la mise en œuvre d’activités forestières pour la période 2008-2012.

Изменение 637
Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

предприети преди 2013 г., издадени за 
съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти с валидност 
считано от 2013 г.

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

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

Or. en

Изменение 638
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена веднъж годишно 
на CER от проекти, предприети преди 
2013 г., до 50% от годишното 
намаление в количеството квоти за 
разпределение съгласно член 9, за 
квоти с валидност считано от 2013 г.

Or. en

Обосновка

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. Up to a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs will be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.
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Изменение 639
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.

Изменение 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 641
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г., както и за дейности, 
произтичащи от проекти за 
земеползване, промяна на 
земеползването и горскостопански 
дейности.

Or. fr

Обосновка

Conformément à l'amendement à l'article 11a, paragraphe 2.
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Изменение 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 643
Christofer Fjellner

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети 
по РКОНИК за периода 2008-2012 г.

Or. en

Обосновка

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world community if 
the EU accepts certain rules and project types at the UN level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logical to accept within the EU  what we have already accepted in UN 
negotiations. 
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Изменение 644
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 645
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 646
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.
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Изменение 647
Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Il convient de permettre la poursuite des investissement dans des projets MDP/MOC lancés 
après 2013, de façon à pouvoir assurer une réduction des émissions au meilleur coût, en 
respectant l’intensité de la réduction souhaitée pour le compte de l'UE.

Изменение 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оператор, който е използвал tCER 
възстановява CER, tCER, ERU или 
квота най-малко 30 дни преди 
изтичането на tCER, за да покрие 
емисиите, които са били обхванати 
от изтеклата tCER. Ако операторът 
не е заместил tCER, която е използвал 
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за покриване на емисиите си, до
изтичането на въпросната tCER, той 
се счита за отговорен и подлежи на 
санкция за извънредно количество 
емисии съгласно разпоредбите на член 
16.

Or. en

Изменение 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността 

заличава се
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за периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Or. en

Изменение 651
Patrick Louis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а - параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Conformément à l'amendement à l'article 11a, paragraphe 2.

Изменение 652
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Or. en

Обосновка

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 653
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Or. en

Обосновка

Implementation of an extra EU verification process of the projects apart from the global 
accepted regime is not necessary.
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Изменение 654
Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 655
Christofer Fjellner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея се прилага за CER за 
видове проекти, които са били приети 
по РКОНИК за периода 2008-2012 г., до 
2020 г. или докато тези страни 
ратифицират споразумение с 
Общността, ако това стане по-рано.

Or. en
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Обосновка

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world community if 
the EU accepts certain rules and project types at the UN level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logical to accept within the EU what we have already accepted in UN 
negotiations.

Изменение 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Оператор, който е използвал tCER, 
възстановява CER, tCER, ERU или 
квота най-малко 30 дни преди 
изтичането на tCER, за да покрие 
емисиите, които са били обхванати 
от изтеклата tCER. Ако операторът 
не е заместил tCER, която е използвал 
за покриване на емисиите си, до 
изтичането на въпросната tCER, той 
се счита за отговорен и подлежи на 
санкция за извънредно количество 
емисии съгласно разпоредбите на член 
16.

Or. en

Изменение 657
Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
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съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
подписали Протокола от Киото, в 
размер до 60% от постигнатото от 
ЕС намаление между 1990 и 2020 г. 
Тези кредити CER/ERU могат да 
произтичат от проекти, започващи 
от 2013 г. нататък. 

Or. fr

Обосновка

Il convient de permettre la poursuite des investissement dans des projets MDP/MOC lancés 
après 2013, de façon à pouvoir assurer une réduction des émissions au meilleur coût, en 
respectant l’intensité de la réduction souhaitée pour le compte de l’UE. La clause de 
supplémentarité mériterait d’être réexaminée pour permettre des réductions hors du territoire 
de l’UE à hauteur de 60 % de l’effort à accomplir au lieu de 50 % aujourd’hui.

Изменение 658
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а.  Оператор, който е изполвал tCER, 
трябва да възстанови CER, tCER, ERU 
или квота най-късно до 30 дни преди 
изтичане на срока на tCER, за да 
покрие емисии, които са били 
обхванати от изтеклата квота. Ако 
операторът не е заменил tCER, 
използвани за покриване на емисии, 
разрешени преди изтичането на 
кредитите, той подлежи на санкция 
за извънредно количество емисии 
съгласно разпоредбите на член 16.

Or. fr
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Обосновка

Les plantations peuvent stocker du carbone et procurer du bois à son tour stocké dans 
diverses utilisations comme la construction, l’ameublement et le papier. Les difficultés liées à 
la permanence de projets forestiers MDP ont été réglées par la création des crédits 
temporaires REC (tREC) qui seront restitués une fois à expiration.

En plus du bois-énergie, l’augmentation du stockage du bois-matériau dans ses usages peut 
contribuer à lutter contre le changement climatique. Après un ou plusieurs recyclages, le 
bois-matériau peut être brûlé comme le bois-énergie.

Изменение 659
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки могат да 
получат квоти в абсорбционни 
единици, съответстващи на 
допълнително съхранение на въглерод 
в продукти от дървесина, съгласно 
правилата за отчитане, установени 
по международните споразумения 
относно изменението на климата. 
Тази политика дава възможност за 
механизми за стимулиране, свързани 
със СТЕ.

Or. fr

Обосновка

Actuellement, on considère que tout bois coupé donne lieu à une réémission immédiate de 
CO2 dans l’atmosphère, ce qui n’incite pas à l’utilisation du bois dans ses usages.
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Изменение 660
Karl-Heinz Florenz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Годишното количество кредити,
използвани от инсталации съгласно 
параграфи 2, 3 и 4 не надвишава 
количество, равно на 5% от емисиите 
на парникови газове на инсталациите, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива през съответната година 
на спазване на критериите.

Or. en

Обосновка

CERs and ERUs foster technology transfer and offer a safety valve in case of skyrocketing 
allowance prices. Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the 
second trading period is not in line with efforts of harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages. Continuation of these percentages after the second 
trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. Therefore, an 
overall cap, which at the same time removes unequal treatment and does not infringe granted 
rights, is advisable in order to avoid legal action from disadvantaged operators.

Изменение 661
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The use of offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 agreement. 
To signal a willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for projects, 
even if the process under UNFCCC is delayed, could hamper the aim of achieving the 
agreement.

Изменение 662
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността в размер до 50% от 
годишното намаление в
количеството на квотите за 
разпределяне в съответствие с 
разпоредбите, установени в член 9.

Or. en

Обосновка

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 5. (See also the Обосновка to paragraph 3.).

Изменение 663
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Споразуменията, посочени в 
параграф 5, предвиждат 
използването в схемата на 
Общността на кредити от 
технологии за възобновяеми 
енергийни източници или за 
енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии 
и устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на 
кредити от проекти, когато 
референтното ниво е под равнището 
за безплатно разпределение на квоти, 
предвидено с мерките, посочени в член 
10а или под равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

заличава се

Or. en
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Обосновка

The use of offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 agreement. 
To signal a willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for projects, 
even if the process under UNFCCC is delayed, could hamper the aim of achieving the 
agreement.

Изменение 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Независимо от параграфи 2 до 5, 
операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването 
всяка година на минимално 
количество квоти, валидни от 2013 г., 
в замяна на CER и ERU, в размер на 
10% от проверените им емисии в 
предходната година.

Or. en

Изменение 665
Avril Doyle

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. От 2013 г. единствено CER тип
"Златен стандарт" и ERU тип
"Златен стандарт" от трети държави, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение по 
изменението на климата, се приемат в 
схемата на Общността. В периода от 
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2008 г. до 2012 г. квотите в схемата 
на Общността трябва да бъдат с 
6,5% по-малко от емисиите през 2005 
г. На всички оператори, които в този 
период са използвали по-нисък 
процент ERU и CER в сравнение с 
емисиите си и които не прехвърлят 
права за квоти съгласно параграф 2, 
както и на новите участници и на 
новите отрасли, се позволява да 
използват подобни кредити в размер 
до 5% от техните ежегодни емисии 
за периода 2013-2020 г.
CER и ERU тип "Златен стандарт" 
са кредити, които: 
а) представляват действителни, 
проверими, допълнителни и 
постоянни съкращения на емисиите 
от проекти с ясни ползи за 
устойчивото развитие и без 
значителни отрицателни 
последствия за обществото или за 
околната среда;
б) произхождат от проекти в 
държави, внасящи подходящ принос за 
намаляване на емисиите в глобален 
мащаб съгласно бъдещо 
международно споразумение, което са 
ратифицирали; както и
в) приемат се или е вероятно да се 
приемат в други основни системи за 
търговия с емисии, включително, най-
малкото, във всякаква федерална 
схема на САЩ за търговия с емисии.
Хармонизирани мерки, 
потвърждаващи кои проекти или 
видове проекти отговарят на тези 
критерии, могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3, в случай на неясноти. 
Никоя държава-членка не може да 
откаже да приеме кредити, за които 
е потвърдено, че отговарят на тези 
критерии.
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Or. en

Обосновка

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020. 
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously opt for whichever gives them 
the largest entitlement. 'Gold standard type' projects are defined and will contribute to 
establishing a global carbon market and an international agreement. No individual Member 
State should have a veto on credits which are confirmed to be 'gold standard type'.

Изменение 666
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. От 2013 г. единствено CER тип
"Златен стандарт" и ERU тип
"Златен стандарт" от трети държави, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение по 
изменението на климата, се приемат в 
схемата на Общността. В периода от 
2008 г. до 2012 г. квотите в схемата 
на Общността трябва да бъдат с 
6,5% по-малко от емисиите през 2005 
г. На всички оператори, които в този 
период са използвали по-нисък 
процент ERU и CER в сравнение с 
емисиите си и които не прехвърлят 
права за квоти съгласно параграф 2, 
както и на новите участници и на 
новите отрасли, се позволява да 
използват подобни кредити в размер 
до 6 % от техните ежегодни емисии 
за периода 2013-2020 г.

Or. en
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Обосновка

This amendment intends to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is 
important to maintain the environmental integrity of the scheme (see the corresponding 
amendment to Article 11a, paragraph 7).

Изменение 667
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. От 2013 г. единствено кредити от 
трети държави, ратифицирали 
бъдещото международно
споразумение по изменението на 
климата, и които съответстват на 
това споразумение, се приемат в 
схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

The EU should honour its international commitments and accept all those credits that are 
accepted under the future international agreement on climate change.  

Изменение 668
Georgs Andrejevs

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено CER от трети държави, 

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

започнали след сключването на 
бъдещото международно 
споразумение, се приемат в схемата 
на Общността единствено от трети 
държави, ратифицирали това 
споразумение.

Or. en

Обосновка

To provide legal certainty, it should be clarified that the use of credits from projects which 
started before the conclusion of an international agreement is not revoked after such an 
international agreement is concluded.

Изменение 669
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 670
Anders Wijkman

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията се стреми да 
гарантира, че всяко споразумение, 
посочено в параграф 5, и 
международното споразумение, 
посочено в параграф 7, включват 
система за кредитиране за залесяване, 
повторно залесяване, намалени 
емисии от обезлесяване и други 
устойчиви проекти и дейности в 
областта на горското стопанство.

Or. en

Изменение 671
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. От 2013 г. на всички оператори, 
които в периода 2008-2012 са 
използвали под 6,5% ERU и CER в 
сравнение с емисиите си и които не 
прехвърлят права за квоти съгласно 
параграф 2, както и на новите 
участници и на новите отрасли, се 
позволява да използват подобни 
кредити в размер до 5% от техните 
ежегодни емисии за периода 2013-2020 
г.

Or. en

Обосновка

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.

Изменение 672
Georgs Andrejevs

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. От 2013 г. на всички оператори, 
които в периода 2008-2012 са 
използвали под 6,5% ERU и CER в 
сравнение с емисиите си и които не 
прехвърлят права за квоти съгласно 
параграф 2, както и на новите 
участници и на новите отрасли, се 
позволява да използват подобни 
кредити в размер до 7 % от техните 
ежегодни емисии за периода 2013-2020 
г.
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Or. en

Обосновка

In view of the different percentages of ERU and CRU use granted by Member States in 
trading period II, access to a limited amount of credits should be available after the trading 
period II to all participants.

Изменение 673
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. За да се запази екологичният 
интегритет на схемата на 
Общността и да се гарантира, че 
вътрешното европейско намаление се 
реализира на равнище, 
съответстващо на целите за 
намаляване на емисии, общо 
количество квоти за емисии на ЕС 
(EUA), равно на размера на CER, ERU 
и еквивалентни кредити, които 
инсталациите са получили 
разрешение да ползват, се анулира. 
Замисълът е това количество квоти 
да се извади от квотите, които иначе 
биха били предназначени за отдаване 
на търг.

Or. en

Обосновка

It is important to increase cost-efficiency. This is why, in the corresponding amendment, it is 
proposed to increase the amount of CDM and JI credits. At the same time, it is important to 
maintain the environmental integrity of the scheme. The amendment mainly intends to replace 
auctioning by CDM and not to jeopardise the principle of supplementarity.
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