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Изменение 783
Anne Ferreira

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инсталациите или частите от 
инсталации, които се използват за 
проучване, разработка и изпитание на 
нови продукти и процеси, и горивните 
инсталации, които използват 
изключително биомаса, не влизат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

1. Инсталациите или частите от 
инсталации, които се използват за 
проучване, разработка и изпитание на 
нови продукти и процеси, 
инсталациите, за които се прилагат 
равносилни мерки за намаление на 
емисиите и които се използват за 
снабдяване на здравните учреждения 
и образователните 
дейности/структури, както и 
горивните инсталации, които използват 
изключително биомаса, не влизат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

Or. fr

Обосновка

L'évolution d'impact de la Commission montre que les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités par rapport aux charges administratives auront les mêmes couts que les 
émetteurs les plus importants. La plupart des hôpitaux et des établissements hospitaliers 
bénéficient de fonds publics et de ressource limitées. Il est important que leurs efforts de 
réduction d’émissions de carbone soient pris en compte.
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Изменение 784
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инсталациите или частите от 
инсталации, които се използват за 
проучване, разработка и изпитание на 
нови продукти и процеси, и горивните 
инсталации, които използват 
изключително биомаса, не влизат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

1. Инсталациите или частите от 
инсталации, които се използват за 
проучване, разработка и изпитание на 
нови продукти и процеси, и горивните 
инсталации, които използват 
изключително биомаса или които 
използват биомаса в съчетание със 
спомагателни горелки, захранвани с 
изкопаеми горива, не влизат в 
приложното поле на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Combustion installations designed for using biomass are mainly supported by auxiliary 
burners. It would be an enormous burden for these installations to be included in the EU ETS 
with all the monitoring requirements.

Изменение 785
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инсталациите или частите от 
инсталации, които се използват за
проучване, разработка и изпитание на 
нови продукти и процеси, и горивните 
инсталации, които използват 
изключително биомаса, не влизат в 

1. Инсталациите или частите от 
инсталации, които се използват за 
проучване, разработка и изпитание на 
нови продукти и процеси, болниците и 
горивните инсталации, които използват 
изключително биомаса, не влизат в 
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приложното поле на настоящата 
директива.

приложното поле на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 786
Horst Schnellhardt

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение I - точка 2
Директива 2003/87/EО
Приложение I - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В точка 2 се добавя следното 
изречение:

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Durch die in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch den 
vorgeschlagenen Zusatz (Definition Feuerungsanlage) konkretisiert wird, droht der Einbezug 
einer großen Zahl von Kleinanlagen. In der chemischen Industrie existieren zahlreiche 
Verbundstandorte mit einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die zu einer 
Feuerungsanlage größer 20MW addiert werden oder in ihrer Gesamtheit diesen 
Schwellenwert überschreiten und der Standort damit emissionshandelpflichtig wird. In beiden 
Fällen werden kleinere Anlagen emissionshandelspflichtig.

Изменение 787
Anja Weisgerber

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение I - точка 2
Директива 2003/87/EО
Приложение I - точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В точка 2 се добавя следното 
изречение:

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Изменение 788
Anne Ferreira

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При изчислението на пълната мощност 
на горивните инсталации блоковете с 
номинална топлинна мощност под 3 
MW не се вземат под внимание при това 
изчисление. Блоковете с номинална 
топлинна мощност под 50 MW, които 
функционират не повече от 350 часа 
годишно, не се вземат под внимание за 
целите на въпросното изчисление.

Or. fr
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Обосновка

Cet amendement est nécessaire pour développer la capacité des hôpitaux à maintenir des 
infrastructures particulières. Il est particulièrement important d'exclure du calcul les 
générateurs de secours dans la mesure où ils représentent des installation de sécurité 
indispensables au fonctionnement des hôpitaux.

Изменение 789
John Bowis, John Purvis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При изчислението на пълната мощност 
на горивните инсталации не се вземат 
предвид следните блокове:
а) блокове с номинална топлинна 
мощност под 3 MW, и
б) блокове с номинална топлинна 
мощност под 50 MW, които 
функционират не повече от 350 часа 
годишно.

Or. en

Обосновка

Actual emissions rather than potential emissions should be used when establishing thresholds. 
This approach would exclude operators such as hospitals that must have a large standby 
capacity in the form of emergency generators but may only use this capacity for a limited 
period each year.

Изменение 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

2а Добавя се следната алинея в 
параграф 2: :

„Приложното поле на настоящата 
директива не включва съоръженията 
за комбинирано производство на 
топлинна енергия с мощност под 35 
MW, независимо от отрасъла, към 
който те спадат.“

Or. es

Обосновка

Una planta de cogeneración con una potencia térmica de 35 MW genera la misma cantidad 
de calor que una caldera de potencia 20 MW, como resultado de la eficiente generación 
simultánea de calor y electricidad. La inclusión en el régimen de comercio de derechos de 
emisión podría disuadir al inversor de invertir en una planta de cogeneración debido al 
incremento del coste de producir esa cantidad de calor, a pesar de tratarse de la mejor 
técnica disponible para la producción de electricidad y ayudar a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Изменение 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност, превишаваща 20 
MW (с изключение на инсталациите 
за опасни или твърди битови 
отпадъци)

Горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност, превишаваща 20 
MW  

Or. en
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Изменение 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Annex I - point 3 - point (a)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 1 – дейност 2 – ред 2 - колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Коксови пещи Коксови пещи – за производство на 
кокс, различен от металургичен

Or. en

Обосновка

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metals and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.

Изменение 793
Irena Belohorská

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква а)  
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 1 – дейност 2 – ред 2 - колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Коксови пещи Коксови пещи – за производство на 
кокс, различен от металургичен

Or. en

Обосновка

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metals and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.



PE409.701v01-00 10/36 AM\735438BG.doc

BG

Изменение 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква б) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 2 – параграф -1 (нов)

Изменение

Коксови пещи – за производството на 
металургичен кокс

Въглероден диоксид

Or. en

Обосновка

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metal and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.

Изменение 795
Irena Belohorská

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква б) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 2 – параграф -1 (нов)

Изменение

Коксови пещи – за производството на 
металургичен кокс

Въглероден диоксид

Or. en

Обосновка

Coke ovens which produce metallurgical coke must be clearly placed under the activities of 
production of metals and thus be differentiated from coke ovens which produce other types of 
coke.
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Изменение 796
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква б) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 2 – нов параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Perfluorocarbons are not emitted by secondary aluminium production. CO2 emissions from 
these facilities are very low.

Изменение 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква б) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 2 –  нов параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

For the aluminium recycling industry the inclusion does not make any sense as the 
Commission itself has identified the need for European industry to become more resource 
efficient and increase the recycling of valuable raw materials. Inclusion in the ETS gives the 
completely opposite signal to this industry and society. The quantity of emissions from the 
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aluminium recycling industry is also such that this makes no difference to the total emissions 
included in the ETS; it consists of a number of SME’s and the additional administrative and 
cost burden does not justify the inclusion.

Изменение 798
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква в) – точка i)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инсталации за производство на 
циментов клинкер в ротационни пещи с 
производствен капацитет над 500 тона 
дневно или варовик, включително на 
доломит и магнезит, в ротационни пещи 
с производствен капацитет над 50 тона 
дневно или в други пещи с 
производствен капацитет над 50 тона 
дневно;

Инсталации за производство на 
циментов клинкер в ротационни пещи с 
производствен капацитет над 500 тона 
дневно или варовик, включително на 
доломит и магнезит, в ротационни пещи 
с производствен капацитет над 50 тона 
дневно или в други пещи с 
производствен капацитет над 50 тона 
дневно, с изключение на операциите 
за оползотворяване на опасни и 
безопасни отпадъци, така както са 
посочени в Приложение IIБ към 
Директива 91/156/EИО;

Or. fr

Обосновка

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation.
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Изменение 799
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква в) – точка i)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инсталации за производство на 
циментов клинкер в ротационни пещи с 
производствен капацитет над 500 тона 
дневно или варовик, включително на 
доломит и магнезит, в ротационни пещи 
с производствен капацитет над 50 тона 
дневно или в други пещи с 
производствен капацитет над 50 тона 
дневно;

Инсталации за производство на 
циментов клинкер в ротационни пещи с 
производствен капацитет над 500 тона 
дневно или варовик, включително на 
доломит и магнезит, в ротационни пещи 
с производствен капацитет над 50 тона 
дневно или в други пещи с 
производствен капацитет над 50 тона 
дневно, с изключение на операциите 
за оползотворяване на опасни и 
безопасни отпадъци, така както са 
посочени в Приложение IIБ към 
Директива 91/156/EИО;

Or. en

Обосновка

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Изменение 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква в) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 3 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в третия параграф следните термини 
се заличават:

ii) в третия параграф следните термини 
се заличават:

„, и/или в пещ с капацитет над 4 m3 и 
с плътност на пещ над 300 kg/m3“; 

„/или“ 

Or. en

Обосновка

We propose here to follow the Commission's proposal principle of improving efficiency by 
excluding small operators. A triple threshold is the better option to maximize efficiency in a 
sector dominated by small installations. This is in line with the current directive text.

Изменение 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposal for a directive – amending act
Приложение I – точка 3 – буква б) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в третия параграф следните термини 
се заличават:

ii) в третия параграф следните термини 
се заличават:

„, и/или в пещ с капацитет над 4 m3 и с 
плътност на пещ над 300 kg/m3;“

„ , и/или в пещ с капацитет над 4 m3“

Or. es

Обосновка

Debido a la gran variedad de productos incluidos en la fabricación de material cerámico 
mediante horneado, la intensidad energética varía ampliamente entre los diferentes 
subsectores de la industria cerámica. La revisión de la definición de esta industria en el 
Anexo I basado exclusivamente en la capacidad de producción expresada en toneladas al día 
no tendría en cuenta esta esencial característica de la industria cerámica. Por consiguiente 
es fundamental que la revisión del Anexo I mantenga la referencia de la densidad de carga de 
horno expresada en kg /m3.
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Изменение 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква в) – точка ii)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в третия параграф следните термини 
се заличават:

ii) в третия параграф следните термини 
се заличават:

„, и/или в пещ с капацитет над 4 m3 и с 
плътност на пещ над 300 kg/m3“; 

„ , и/или в пещ с капацитет над 4 m3“

Or. en

Изменение 803
Chris Davies

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 3 – буква в) – точка iii) 
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – категория 3 –  нов параграф 2 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инсталации за сушене или калциниране 
на гипс за производството на гипсови 
плоскости и други продукти от гипс, в 
случай на използване на горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW.

Инсталации за сушене или калциниране 
на гипс за производството на гипсови 
плоскости и други продукти от гипс и 
заместители на строителни 
материали, в случай на използване на 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност, превишаваща 20 
MW.

Or. en

Обосновка

Avoid unfair competition issues between building products which can be substituted to 
Gypsum products being so covered by the ETS.
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Изменение 804
Horst Schnellhardt

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение I - точка 4 - графа 1 
Директива 2003/87/EО
Приложение I - таблица - нова категория 1 - ред 6 - графа 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Um unterschiedliche Interpretationen in den Mitgliedstaaten zu verhindern sollten die 
Definitionen so eindeutig wie möglich formuliert werden.

Изменение 805
Horst Schnellhardt

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение I - точка 4 - графа 1 
Директива 2003/87/EО
Приложение I - таблица - нова категория 1 - ред 7 - графа 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Um unterschiedliche Interpretationen in den Mitgliedstaaten zu verhindern sollten die 
Definitionen so eindeutig wie möglich formuliert werden.

Изменение 806
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4  
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – нова категория 1 –  ред 7 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

For technical clarification purposes.

Изменение 807
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – нова категория 1 –  ред 8 а(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метанов газ (CH4), образуващ се в 
действащи въгледобивни мини, който 
се адсорбира във вътрешната 
структура на въглищата като 
свободен газ в порестото 
пространство на въглищата или 
като свободен газ в скалните 
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пластове в близост до въглищните 
пластове, и който се освобождава 
първоначално като последица от 
въгледобивните операции.

Or. en

Обосновка

Emissions from this sector account for 7.9% of EU-25 methane emissions, equivalent to 0.7% 
of EU-25 GHG emissions.

Изменение 808
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – нова категория 2 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улавяне, транспортиране и геоложко 
съхранение на парникови газове 

Улавяне, транспортиране и геоложко 
съхранение на парникови газове 

Инсталации за улавяне на парникови 
газове с цел транспортиране и геоложко 
съхранение, които имат разрешително 
за това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Инсталации за улавяне на парникови 
газове с цел транспортиране и геоложко 
съхранение, които имат разрешително 
за това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО, с изключение на 
повишеното извличане на 
въглеводород

Тръбопроводи за транспортиране и 
геоложко съхранение на въглероден 
диоксид, които имат разрешително за 
това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Тръбопроводи за транспортиране и 
геоложко съхранение на въглероден 
диоксид, които имат разрешително за 
това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО, с изключение на 
повишеното извличане на 
въглеводород

Хранилища за геоложко съхранение на 
парникови газове, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Хранилища за геоложко съхранение на 
парникови газове, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО, с изключение на 
повишеното извличане на 
въглеводород
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Or. en

Изменение 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – нова категория 2

Текст, предложен от Комисията

Улавяне, транспортиране и геоложко 
съхранение на парникови газове
Инсталации за улавяне на парникови 
газове с цел транспортиране и геоложко 
съхранение, които имат разрешително 
за това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Всички парникови газове, изброени в 
приложение ІІ

Тръбопроводи за транспортиране и 
геоложко съхранение на въглероден 
диоксид, които имат разрешително за 
това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Всички парникови газове, изброени в 
приложение ІІ

Хранилища за геоложко съхранение на 
парникови газове, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Всички парникови газове, изброени в 
приложение ІІ

Изменение

Улавяне, транспортиране и геоложко 
съхранение на въглероден диоксид
Инсталации за улавяне на въглероден 
диоксид с цел транспортиране и 
геоложко съхранение, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Въглероден диоксид

Тръбопроводи за транспортиране и 
геоложко съхранение на въглероден 
диоксид, които имат разрешително за 
това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Въглероден диоксид

Хранилища за геоложко съхранение на 
въглероден диоксид, които имат 

Въглероден диоксид



PE409.701v01-00 20/36 AM\735438BG.doc

BG

разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Or. en

Обосновка

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Изменение 810
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – нова категория 2

Текст, предложен от Комисията

Улавяне, транспортиране и геоложко 
съхранение на парникови газове
Инсталации за улавяне на парникови 
газове с цел транспортиране и геоложко 
съхранение, които имат разрешително 
за това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Всички парникови газове, изброени в 
приложение ІІ

Тръбопроводи за транспортиране и 
геоложко съхранение на въглероден 
диоксид, които имат разрешително за 
това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Всички парникови газове, изброени в 
приложение ІІ

Хранилища за геоложко съхранение на 
парникови газове, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Всички парникови газове, изброени в 
приложение ІІ
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Изменение

Улавяне, транспортиране и геоложко 
съхранение на въглероден диоксид
Инсталации за улавяне на въглероден 
диоксид с цел транспортиране и 
геоложко съхранение, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Въглероден диоксид

Тръбопроводи за транспортиране и 
геоложко съхранение на въглероден 
диоксид, които имат разрешително за 
това в съответствие с Директива 
хххх/хх/ЕО

Въглероден диоксид

Хранилища за геоложко съхранение на 
въглероден диоксид, които имат 
разрешително за това в съответствие с 
Директива хххх/хх/ЕО

Въглероден диоксид

Or. en

Обосновка

Emissions from CCS facilities are usually CO2. The monitoring should not be expanded 
unnecessarily.

Изменение 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение I – точка 4 a (нова) 
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I – таблица – Категория 4 („Други дейности“) – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. „Други дейности” се заменя със 
следното:
Промишлени предприятия за 
производство на

а) целулозен пулп от дървесина 
или сходни влакнести материали, 
включително горивни инсталации 
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с номинална топлинна мощност 
над 20 MW 
б) хартия и картон с 
производствен капацитет над 20 
тона дневно, при използване на 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност над 20 MW 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 812
Horst Schnellhardt

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение I - точка 4 a (нова) - графа 1
Директива 2003/87/EО
Приложение I - таблица - нова категория 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Добавя се следната категория 
дейности:
"Енергоемки производствени процеси
Производство на хлор, натриева 
основа, калиева основа и алкохолати 
чрез електролиза
Производство на флуороводородна 
киселина чрез електролиза
Производство на газове чрез разлагане 
на въздух
Производство на карбидни съединения 
в електрически пещи
Производство на водороден пероксид 
Производство на поликристален 
силиций
Производство на въглен на гранули и 
графит"
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Or. de

Изменение 813
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение Iа:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

Списък на енергоемки отрасли, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии

Вар
Цимент
Желязо и стомана
Керамика
Химични вещества
Глина
Стъкла
Пулп и хартия”*

* Всички отрасли се уточняват от 
Парламента и Съвета преди 
приемането на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

It needs to be made clear that a lot of sectors in the energy-intensive industry are exposed to 
carbon leakage. On the other hand, it also needs to be made clear which sectors are not 
exposed to carbon leakage and have the potential to pass costs through. This applies, for 
example, to the refinery sector.
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Изменение 814
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение Iа:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Списък на енергоемки отрасли, 

изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии

Цимент
Керамика
Химични вещества
Глина
Стъкла
Желязо и стомана
Вар
Пулп и хартия”*

* Всички отрасли се уточняват от 
Парламента и Съвета преди 
приемането на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

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



AM\735438BG.doc 25/36 PE409.701v01-00

BG

Изменение 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към Директива 2003/87/ЕО се добавя 
следното в Приложение Iа :

“ПРИЛОЖЕНИЕ I a
Списък на високоенергийните 
промишлени отрасли, които са 
изложени на риск от „изместване на 
въглеродните емисии“
Желязна и стоманена металургия
Леене на метали
Производство на цимент
Хартиена промишленост
Производство на изкуствени торове
Синтез на тежки химикали и 
нефтена химия
…*”

* други отрасли, които ще бъдат 
определени от Парламента и Съвета 
преди приемането на настоящата 
директива

Or. pl

Обосновка

Приложение, добавено поради член 3ц (нов), което си поставя за цел определянето на 
отраслите, изложени на сериозен риск от „изместване на емисиите“.
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Изменение 816
Irena Belohorská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение Iа:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

Списък на енергоемки отрасли, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии

Цимент
Керамика
Химични вещества
Глина
Стъкла
Желязо и стомана
Вар
Пулп и хартия”*

* Всички отрасли се уточняват от 
Парламента и Съвета преди 
приемането на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.
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Изменение 817
Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение Iа:

„Приложение Ia
Минимални изисквания за 

международно споразумение
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 
тези промишлени отрасли:
i) участие на държави, 
представляващи критична маса от 
най-малко 85% от производството,
ii) равностойни цели за емисии, 
изразени в еквивалент на СО2,,
(iii) сходни схеми за намаляване на 
емисиите с равностойно действие, 
наложени от всички участващи 
държави или от държави, в които не 
се прилагат равностойни цели, 
изразени в еквивалент на СО2, за 
отрасли, включени в схемата на 
Общността,
iv) конкуриращите се материали 
трябва да бъдат предмет на 
равностойни ограничения, като се 
отчитат аспектите, свързани с 
жизнения цикъл,
v) ефективна международна система 
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за наблюдение и проверка.“

Or. en

Обосновка

This annex should focus on the identification of appropriate measures to address carbon 
leakage which may occur in certain sectors even in the presence of an International 
Agreement fulfilling the criteria laid down under Annex 1b New.

Изменение 818
Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение Iа:

„Приложение 1а
Минимални изисквания за международно 

споразумение
Международно споразумение, 
включващо енергоемки промишлени 
отрасли или отраслово международно 
споразумение относно такива 
промишлени отрасли отговаря най-
малко на следните критерии, за да се 
предоставят равни условия на 
равнище инсталации за тези 
промишлени отрасли:
а)  участие на държави, 
представляващи критична маса от 
производството,
б) равностойни цели за емисии, 
изразени в еквивалент на СО2 , с 
равностойно действие най-късно до 
2020 г., наложени от всички 
участващи държави; както и
в) ефективна международна система 
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за наблюдение и проверка, 
Освен това:
а) в държави, в които не се прилагат 
същите цели за емисии, изразени в 
еквивалент на CO2 , мерки с 
равностойно действие следва да 
бъдат наложени най-късно до 2020 г. 
за секторите, които в рамките на 
Европейския съюз, са включени в 
схемата на Общността, както и
б) въвеждане на мерки от 
Европейския съюз с оглед включване 
на вносителите от държави, които 
не са обхванати от споразумението, 
както и
в) материалите, конкуриращи се с 
тези, произведени от енергоемки 
отрасли са предмет на ограничения, 
като се вземе под внимание  жизнения 
цикъл.“

Or. fr

Обосновка

Au regard des effets importants qu’un accord international et sa mise en œuvre provoqueront, 
il est primordial, pour garantir la certitude juridique et économique, de spécifier les 
conditions nécessaires qu’un tel accord international devra remplir afin d’assurer des 
conditions de concurrence équitables avec les secteurs soumis au système d’échange de 
quotas d’émissions de l’Union européenne.

Изменение 819
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
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следното Приложение Iа:
„Приложение Ia

Минимални изисквания за 
международно споразумение с цел 
ограничаване на изместването на 

въглеродни емисии
а) 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 
тези промишлени отрасли:
i) участие на държави, представляващи 
критична маса от производството;
както и
ii) равностойни цели за емисии, изразени в 
еквивалент на СО2 , с равностойно 
действие най-късно до 2020 г., 
наложени от всички участващи 
държави; както и
iii) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка, 
б) Освен това: 
i) в държави, в които не се прилагат 
същите цели, изразени в еквивалент на 
CO2, мерки с равностойно действие 
следва да бъдат наложени най-късно 
до 2020 г. за отрасли, които в рамките 
на Европейския съюз, са включени в 
схемата на Общността;
ii) Европейският съюз следва да въведе 
мерки с оглед включване на 
вносителите от държави, които не са 
обхванати от споразумението.“

Or. en

Обосновка

In view of the important effects an International Agreement and its implementation will 
trigger, it is essential to ensure legal and economic certainty to spell out the necessary 
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requirements to be featured in such an International Agreement in order to ensure a level 
playing field with sectors included in the Community trading scheme.

Изменение 820
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение Iа:

„ПРИЛОЖЕНИЕ І а
Минимални изисквания за 

международно споразумение с цел 
ограничаване на изместването на 

въглеродни емисии
а) 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 тези 
промишлени отрасли:
i) участие на държави, представляващи 
критична маса от производството; 
както и
ii) равностойни цели за емисии, изразени 
в еквивалент на СО2, с равностойно 
действие най-късно до 2020 г., наложени 
от всички участващи държави; както и
(iii) ефективна международна система 
за наблюдение и проверка. 
б) Освен това: 
i) в държави, в които не се прилагат 
същите цели, изразени в еквивалент на 
CO2,, мерки с равностойно действие 
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следва да бъдат наложени най-късно до 
2020 г. за отрасли, които в рамките на 
Европейския съюз, са включени в 
схемата на Общността;
ii) Европейският съюз следва да въведе 
мерки с оглед включване на вносителите 
от държави, които не са обхванати от 
споразумението.“

Or. en

Обосновка

In view of the important effects an International Agreement and its implementation will 
trigger, it is essential to ensure legal and economic certainty to spell out the necessary 
requirements to be featured in such an International Agreement in order to ensure a level 
playing field with sectors included in the Community trading scheme.

Изменение 821
Peter Liese

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение II
Директива 2003/87/EО
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа
Повишаване на количеството квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг от държавите-членки в 
съответствие с член 10, параграф 2, 
буква а) с оглед гарантиране на 
солидарност и растеж в Общността 
и с цел намаляване на емисиите и 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата.

Дял на 
държавата-
членка
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Белгия 10%

България 53%

Чешка 
република

31%

Естония 42%

Гърция 17%

Испания 13%

Италия 2%

Кипър 20%

Латвия 56%

Литва 46%

Люксембург 10%

Унгария 28%

Малта 23%

Полша 39%

Португалия 16%

Румъния 53%

Словения 20%

Словакия 41%

Швеция 10%

Or. de

Обосновка

Es ist nicht sinnvoll, im Rahmen der Klimapolitik einen Solidaritätsmechanismus zwischen 
den Mitgliedstaaten einzuführen. Solidarität wird in der Europäischen Union durch die 
bestehenden Finanzinstrumente wie Strukturfonds oder Beitrag zum Gemeinschaftshaushalt 
geübt. Der Antragsteller unterstützt die Berichterstatterin darüber hinaus in ihrem Ziel, dass 
ein wesentlicher Teil der Mittel, die bei der Auktionierung eingenommen werden, in 
Drittstaaten, insbesondere in Entwicklungsländern, ausgegeben werden müssen. Auch daher 
scheint die Regelung verzichtbar.
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Изменение 822
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa
Повишаване на количеството квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг от държавите-членки в 
съответствие с член 10, параграф 2, 
буква а) с оглед гарантиране на 
солидарност и растеж в Общността 
и с цел намаляване на емисиите и 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата.

Белгия                 10%
България                53%
Чешка република    31%
Естония                  42%
Гърция                  17%
Испания                    13%
Италия                        2%
Кипър                  20%
Латвия                   56%
Литва              46%
Люксембург        10%
Унгария               28%
Малта                    23%
Полша                  39%
Португалия               16%
Румъния              53%
Словения              20%
Словакия              41%
Швеция              10%
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Or. en

(Във връзка с изменение 9 към член 10)

Обосновка

We see no justification to include cohesion policy issues in the EU ETS.

Изменение 823
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ
Към Директива 2003/87/EО се добавя 
следното Приложение IIб:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ
Принципи на отдаването на търг

Принцип 1
Рационално ценообразуване за 
емисиите/енергията
Принцип 2
Постепенно разпределение на 
ограниченията във времето
Принцип 3
Противодействие на ефекта на 
изместване на въглеродни емисии
Принцип 4
Оказване на подкрепа за 
комбинираното производство на 
енергия 
Принцип 5
Предотвратяване на отклоняването 
към „ниски емисии“ 
Принцип 6
Всяко право следва да бъде обвързано с 
определено задължение, като правото 
на квоти на емисии следва да бъде 
обвързано със задължително 
производство на енергия 
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Принцип 7
Равностойни условия на конкуренция, 
което се изразява в ограничаване на 
правото на участие в търга до 
стопанските субекти, разположени в 
дадена страна (вътрешен търг) или 
поне в група страни с подобно 
равнище на насищане с въглерод
Принцип 8
Установяване на минимална, но 
постепенно повишаваща се цена за 
правата на емисии като 
първоначална предлагана цена (цена 
„купува“) на търга, чието равнище 
започва от 20 €/tCO2 през 2013 г. и се 
повишава всяка година с 5 €, за да 
достигне 55 €/tCO2 през 2020 г.
Принцип 9
Установяване на максимална, но 
постепенно повишаваща се цена за 
правата на емисии като постепенно 
повишаваща се наказателна такса, 
чието равнище започва от 30 €/tCO2
през 2013 г. и се повишава всяка година 
с 10 €, за да достигне 100 €/tCO2 през 
2020 г.“

Or. en

Обосновка

Current experience from the trade of ETS allowances indicates that prices have been subject 
to quite strong fluctuations. Such strong volatility implies increased investment risk and thus 
constitutes a significant barrier for decisions on investments, which can be particularly 
damaging for the energy sector because the latter is in great need of a technological upgrade 
in order to achieve emissions targets. There is an urgent need for a mechanism which would 
narrow the potential range of ETS price fluctuations, in particular in the early stage of 
auctioning.
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