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Изменение 824
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
допринесат за постигане на тези 
намаления на емисиите, включително 
корабоплаването и авиацията.
Авиацията допринася за 
намаляването от 20% и от 30% 
посредством включването си в 
Схемата на Общността. При условие, 
че Комисията разгледа допълнително 
практическите аспекти на 
включването на корабоплаването в 
Схемата на Общността и при 
отсъствие на глобална схема за 
търговия с емисии посредством 
Международната морска организация 
или механизми на РКОНИК в близко 
бъдеще, включването на 
корабоплаването в Схемата на 
Общността следва да бъде обмислено.

Or. en
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Изменение 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и да гарантира отдаването на 
търг на все по-голям процент от тези 
квоти. Квотите трябва да бъдат 
разпределени преди началото на 
периода за търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила, които да 
установяват отраслови критерии за 
сравнение и оценка в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва ясно да определят процеса за 
установяване на отрасловите 
критерии за сравнение и оценка, като 
вземат предвид най-ефикасните техники 
в областта на парниковите газове и 
енергията, алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и да гарантира отдаването на 
търг на все по-голям процент от тези 
квоти. Квотите трябва да бъдат 
разпределени преди началото на 
периода за търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
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през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг. При определянето на 
принципите за поставяне на 
критерии за отделните отрасли 
Комисията следва да се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector. The 
BREF Notes will be a relevant reference document for this process. The provision to avoid 
‘distortion of markets for electricity and heat’ should not prevent free allocation to existing 
CHP plants or self-supply of electricity.

Изменение 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя се насърчава и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
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би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии.
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели безплатни 
квоти до 100-процента от преките 
емисии на отраслите или подотраслите, 
които отговарят на съответните 
критерии. Определянето на тези отрасли 
и подотрасли, както и изискваните 
мерки ще гарантира, че са предприети 
необходимите действия и се 
предотвратява свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии се дължи също 
така и на преминаването на 
свързаните с CO2 разходи в цените на 
енергията, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
се използва по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат за намаляване 
на опасността от изместване на 
въглеродните емисии, съгласно член 
10, следва допълнително да отчитат 
косвеното влияние на включването на 
разходите за CO2 в цената върху 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес и да отчетат 
това при общото разпределение за 
отрасъла или подотрасъла.

Or. en
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Обосновка

The sectors concerned by this proposed measure are those exposed to international 
competition and which cannot pass through the increased cost in electricity of CO2 to their 
customers.  For some of the sectors concerned the indirect emissions are up to six times 
higher than the direct emissions. These effects need to be addressed if the sectors concerned 
are to continue their operations in Europe. The reference to “without changing the total 
quantity” is ambiguous and should be removed as the total quantity of permits to be issued in 
the EU is fixed by the Directive.

Изменение 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат да 
предизвикват изместване на въглеродни 
емисии, не по-късно от 6 месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива. Комисията
следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти и косвеното 
въздействие на преминаването на 
разходите за СО2 в цените на 
електроенергията, включени в цената 
на продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
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оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

изместване на въглеродни емисии, биха 
могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти за преките и, ако е 
относимо, за непреките емисии. За 
някои отрасли би могла да се въведе 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии и инсталациите от трети 
държави при равни условия. Подобна 
система би могла да наложи на 
вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. en

Обосновка

Industry needs clarity concerning which sectors and sub-sectors will be covered by this 
commitment and the possible measures taken at the earliest date possible in order to prepare 
the plants concerned for future operations or closure. The measures should take into account 
both the direct and indirect effect of CO2 cost pass-through if the serious risk of carbon 
leakage is to be addressed. The carbon equalization system will not be suitable for all sectors.
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