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Изменение 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Предложение за решение
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Предложение за решение
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението на Европейската комисия за адаптиране на графика със задна дата 
би представлявало намеса във вече установения пазарен механизъм, която подкопава 
предвидимостта на СТЕ и доверието в нея. Освен това в настоящата ситуация на 
икономическа криза не е приемливо на европейските граждани да се налагат 
допълнителни енергийни разходи. Това представлява реална заплаха и за нашите 
промишлени сектори, които без друго вече страдат от липсата на глобална 
конкурентоспособност.

Изменение 10
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за заличава се
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО с оглед 
уточняване на разпоредбите относно 
графика на търговете за квоти за 
емисии на парникови газове
(текст от значение за ЕИП)

Or. el

Обосновка

Схемата за търговия с квоти за емисии цели тяхното намаляване, а не формирането 
на цената. Във време на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара в ущърб на 
промишлеността в областта на слънчевата енергия и потребителите. Съгласно 
данни на Департамента по енергетика и климатични промени в Обединеното 
Кралство, разходите, произтичащи от пълното оттегляне на 900 метрични тона 
квоти за емисии, ще бъдат непропорционално поети от по-слабите в икономическо 
отношение държави членки. Тежестта като процент от БВП ще бъде най-голяма в: 
България, Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, Литва и Гърция.

Изменение 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 192, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 192, параграф 2 от 
него,

Or. en

Обосновка

Промяната на графика за функциониране на пазара оказва въздействие върху важния 
избор на дадена държава членка между различни източници на енергия и върху 
общата структура на енергийните й доставки. Правилното правно основание следва 
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да бъде член 192, параграф 2 от ДФЕС.

Изменение 12
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 година за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за 
изменение на Директива 96/61/ЕО3 на 
Съвета не се посочва как следва да се 
разпредели през периода на търгуване 
количеството квоти за емисии на 
парникови газове, предназначени за 
тръжна продажба.

заличава се

Or. el

Изменение 13
Romana Jordan

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 година за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на 
Директива 96/61/ЕО3 на Съвета не се 
посочва как следва да се разпредели 
през периода на търгуване количеството 
квоти за емисии на парникови газове, 

(1) В член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 година за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на 
Директива 96/61/ЕО3 на Съвета не се 
посочва как следва да се разпредели 
през периода на търгуване количеството 
квоти за емисии на парникови газове, 
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предназначени за тръжна продажба. предназначени за тръжна продажба.
Член 9 от Директива 2003/87/ЕО 
предвижда намаляване на 
количеството на квотите с линеен 
коефициент от 1,74 % в сравнение със 
средното общо годишно количество 
квоти, издадени от държавите 
членки.

Or. en

Обосновка

За да се възстанови доверието в СТЕ като схема, работеща на пазарен принцип, 
следва да се уточни, че всяка промяна със задна дата може да бъде само еднократна 
и извънредна мярка.

Изменение 14
Holger Krahmer

Предложение за решение
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В съответствие с член 2, буква б) 
от Решение 1999/468/ЕО на Съвета 
процедурата по регулиране може да се 
използва само за промяна на 
несъществени разпоредби на основния 
правен акт. В съответствие с член 9 
от Директива 2003/87/ЕО Комисията 
определя абсолютната стойност на 
количеството квоти в рамките на 
цялата Общност на годишна база. 
Комисията не разполага с оперативна 
самостоятелност по отношение на 
абсолютната стойност на квотите. 
Член 10 от Директива 2003/87/ЕО 
урежда правилата за търговете на 
квоти на базата на абсолютната 
стойност, определена съгласно 
процедурата, предвидена в член 9 от 
Директива 2003/87/ЕО. Тръжната 
процедура може да променя 
несъществени елементи от 
директивата. Предложението на 
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Комисията за изменение на член 10, 
параграф 4, първа алинея, последно 
изречение от Директива 2003/87/ЕО 
— а именно определянето на 
съответните корекции на годишните 
обеми на квотите за емисии на 
парникови газове, предназначени за 
тръжна продажба през 2013—2020 г. 
— по същество представлява намеса в 
основните изисквания, посочени в 
член 9 от Директива 2003/87/ЕО. 
Подобни намеси могат да се 
определят само с обикновена 
законодателна процедура и не могат 
да се считат за несъществени 
корекции на основния правен акт. 
Оттук следва, че подобни корекции не 
могат да се решават чрез процедура 
по комитология (процедура по 
регулиране с контрол), както предлага 
Комисията; те изискват съвместен 
законодателен акт на Европейския 
парламент и на Съвета по 
предложение на Комисията.

Or. en

Обосновка

Всяка промяна в графика би представлявала съществена промяна на основния правен 
акт заради своето потенциално въздействие върху цените на сертификатите, както 
личи от анализа в пропорционалната оценка на въздействието за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1031/2010.

Изменение 15
Holger Krahmer

Предложение за решение
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Припомня целта на 
Директива 2003/87/ЕО, според която 
Европейската схема за търговия с 
емисии беше създадена, с цел да се 
насърчи намаляването на емисиите 
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на парникови газове по рентабилен и 
икономически ефективен начин.

Or. en

Обосновка

Системата за ограничаване и търговия гарантира, че дадени цели за намаляване на 
емисиите са постигнати по разходоефективен начин. Именно ограничаването 
осигурява намаляване на емисиите, а не цената.

Изменение 16
Holger Krahmer

Предложение за решение
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „По-силна европейска 
промишленост за растеж и 
възстановяване на икономиката“ 
(COM(2012)0582) припомня, че 
„разумният и надежден достъп до 
енергия и суровини има все по-важна 
роля, тъй като именно те 
съставляват значителна част от 
разходите в различните отрасли“, 
като в същото време „в Европа като 
цяло тя е на по-високи цени, 
отколкото за промишлените отрасли 
в други развити икономики като тези 
на САЩ, Канада, Мексико и Корея, 
като тази разлика в цената е 
нараснала през последното 
десетилетие“. В заключение 
съобщението отбелязва, че 
„въздействието на цената на 
електроенергията в Европа трябва да 
бъде обмислено внимателно при 
определянето на бъдещата енергийна 
политика“.

Or. en
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Обосновка

Системата за ограничаване и търговия гарантира, че дадени цели за намаляване на 
емисиите са постигнати по разходоефективен начин. Именно ограничаването 
осигурява намаляване на емисиите, а не цената. Високите цени водят само до 
изкривяване на икономиката среда и заплашват конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

Изменение 17
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да 
се уточни, че за да се гарантира 
доброто функциониране на пазара, 
при изключителни обстоятелства 
Комисията може адаптира графика 
на търговете по член 10, параграф 4 
от Директива 2003/87/ЕО.

заличава се

Or. el

Обосновка

Схемата за търговия с квоти за емисии цели тяхното намаляване, а не формирането 
на цената. Във време на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара в ущърб на 
промишлеността и потребителите на електрическа енергия. Съгласно данни на 
Департамента по енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, 
разходите, произтичащи от пълното оттегляне на 900 метрични тона квоти за 
емисии, ще бъдат непропорционално поети от по-слабите в икономическо отношение 
държави членки. Тежестта като процент от БВП ще бъде най-голяма в: България, 
Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, Литва и Гърция.

Изменение 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да се 
уточни, че за да се гарантира доброто 
функциониране на пазара, при 
изключителни обстоятелства
Комисията може да адаптира графика на 
търговете по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да се 
уточни, че за да се гарантира доброто 
функциониране на пазара, Комисията не 
може да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Европейската схема за търговия с емисии беше създадена с цел да се насърчи 
намаляването на емисиите на парникови газове по икономичен и икономически 
ефективен начин. Съществуващият график на търговете осигурява предсказуемост и 
гарантира постигането на целите за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г. 
Всяко адаптиране на графика на търговете би могло сериозни да наруши доброто 
функциониране на пазара и следователно влиза в противоречие с пазарните правила на 
СТЕ.

Изменение 19
Romana Jordan

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да се 
уточни, че за да се гарантира доброто 
функциониране на пазара, при 
изключителни обстоятелства Комисията 
може да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да се 
уточни, че за да се гарантира доброто 
функциониране на пазара, при 
изключителни обстоятелства Комисията 
може да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО, при условие че 
подобна намеса може да се обоснове с 
оценка на въздействието, показваща, 
че Съюзът рискува да не постигне 
намаляване на емисиите през 2020 г. 
от 21 % под равнищата на емисиите, 
отчетени през 2005 г, съгласно 
схемата на Съюза, както и че тази 
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намеса няма съществено въздействие 
върху изместването на въглеродни 
емисии. Комисията следва да може да 
извършва не повече от едно такова 
адаптиране и то само в рамките на 
осемгодишния период, започващ на 
1 януари 2013 г.

Or. en

Обосновка

За да се възстанови доверието в СТЕ като схема, работеща на пазарен принцип, 
следва да се уточни, че всяка промяна със задна дата може да бъде само еднократна 
и извънредна мярка.

Изменение 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да се 
уточни, че за да се гарантира доброто 
функциониране на пазара, при 
изключителни обстоятелства Комисията 
може да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.

(2) С оглед на правната сигурност и 
предсказуемостта на пазара следва да се 
уточни, че за да се гарантира доброто 
функциониране на пазара и да се 
предотвратят прекалено големи 
колебания на цените, при 
изключителни обстоятелства Комисията 
може да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 21
Romana Jordan

Предложение за решение
Съображение 2a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В случай че Комисията реши 
временно да изтегли известен брой 
квоти, тя следва да гарантира, че 
тези квоти ще бъдат пуснати отново 
на пазара по линеен начин, като се 
започне от годината, следваща 
датата на съответната пазарна 
намеса.

Or. en

Обосновка

„Теоретичното“ намерение за изтегляне на известен брой квоти през първите три 
години и тяхното връщане на пазара през последните две години би влязло в 
противоречие с разпоредбите на член 9; по тази причина следва поне да се уточни, че 
след намесата линейното намаляване ще продължи.

Изменение 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Целите за намаляване на 
емисиите за 2020 г. ще бъдат 
постигнати при всяка цена — дори 
при 0 евро на сертификат — поради 
ограничения брой на квотите, 
съставящи общия лимит на 
системата за търговия с емисии.

Or. en

Обосновка

Системата за ограничаване и търговия гарантира, че дадени цели за намаляване на 
емисиите са постигнати по разходоефективен начин. Именно ограничаването 
осигурява намаляване на емисиите, а не цената.
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Изменение 23
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Поради това 
Директива 2003/87/ЕО следва да бъде 
съответно изменена,

заличава се

Or. el

Обосновка

Схемата за търговия с квоти за емисии цели тяхното намаляване, а не формирането 
на цената. Във време на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара в ущърб на 
промишлеността и потребителите на електрическа енергия. Съгласно данни на 
Департамента по енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, 
разходите, произтичащи от пълното оттегляне на 900 метрични тона квоти за 
емисии, ще бъдат непропорционално поети от по-слабите в икономическо отношение 
държави членки. Тежестта като процент от БВП ще бъде най-голяма в: България, 
Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, Литва и Гърция.

Изменение 24
Romana Jordan

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В допълнение към настоящото 
изменение на Директива 2003/87/ЕО 
Комисията следва да включи в 
следващото преразглеждане на 
схемата за търговия с емисии 
предложения за прилагане на по-
динамичен подход за разпределяне на 
квоти. Този подход следва да се 
основава на актуални производствени 
фактори вместо на минали 
референтни периоди, което доказа, че 
пречи на СТЕ да се адаптира правилно 
към подемите и спадовете в 
икономиката. При гарантиране на 
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необходимите абсолютни стойности 
на намаление в рамките на целия 
период, системата за разпределяне на 
квотите следва да позволява 
последващи корекции, с цел да се 
избегне необходимостта от 
допълнителни намеси на Комисията, 
например за балансиране в случай на 
прекомерното разпределяне, както и 
при необоснован недостиг на квоти.

Or. en

Обосновка

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system&apos;s 
incapability to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS 
directive arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the 
COM. A majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual 
production. Ex-ante set allocations based on actual production with the option of ex-post 
adjustments (as done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances 
as well as unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural 
ETS amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Изменение 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) С цел постигане на съответствие 
с разходоефективния път към целта 
на Европейския съвет за постигане на 
80—95 % намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2050 г. се налага 
корекция на линейния коефициент, 
предвиден в Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 26
Peter Liese, Anja Weisgerber
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Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Предвид потенциално по-
високите цени за сертификати следва 
да се обмисли преразглеждането на 
насоките относно някои мерки на 
държавна помощ в контекста на 
схемата за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове след 
2012 г. (SWD(2012) 130 окончателен) 
(SWD(2012) 131 окончателен) (непреки 
емисии) и на критериите, посочени в 
член 10а, параграфи 14—17 от 
Директива 2009/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. (преки емисии) поради риска от 
изместване на въглеродни емисии и 
изкривяването на конкуренцията 
между секторите.

Or. en

Обосновка

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Изменение 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

(3a) С цел поддържане на доброто 
функциониране на пазара Комисията 
следва, когато е целесъобразно, да 
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направи предложение за постоянни 
структурни решения, по-специално за 
определяне на обемите на квотите за 
емисии на парникови газове, 
предназначени за тръжна продажба в 
периода 2013—2020 г., като целта е 
предложеният акт да влезе в сила до 
юни 2014 г.

Or. en

Изменение 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Предложение за решение
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Предвид необходимостта да се 
запазят стимулите на схемата и да 
се повиши нейната ефективност, 
както и да се възстановят
амбициозните равнища, предвидени в 
момента на приемането на пакета за 
климата, е необходимо окончателно 
да се изтеглят квоти на стойност 
1,4 милиарда от търговете, 
предвидени за годините 2015, 2016 и 
2017.

Or. en

Изменение 29
Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 заличава се
В първата алинея от член 10, 
параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО 
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се добавя следното изречение:
„Когато това е целесъобразно, 
Комисията адаптира графика за 
всеки период, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара.“

Or. el

Обосновка

Схемата за търговия с квоти за емисии цели тяхното намаляване, а не формирането 
на цената. Във време на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара в ущърб на 
промишлеността и потребителите на електрическа енергия. Съгласно данни на
Департамента по енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, 
разходите, произтичащи от пълното оттегляне на 900 метрични тона квоти за 
емисии, ще бъдат непропорционално поети от по-слабите в икономическо отношение 
държави членки. Тежестта като процент от БВП ще бъде най-голяма в: България, 
Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, Литва и Гърция.

Изменение 30
Sabine Wils

Предложение за решение
Член 1 – параграф –1 (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–1. В член 9 се добавя следният 
параграф:
„Считано от 2014 г., линейният 
коефициент за намаление се определя 
на 3,9 %.”

Or. en

Изменение 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Предложение за решение
Член 1 – параграф – 1 (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 9 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

–1. В член 9 се добавя следният 
параграф:
„Считано от 2014 г., линейният 
коефициент за намаление се определя 
на 2,5 %.”

Or. en

Изменение 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Предложение за решение
Член 1 – параграф –1а (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–1a. В член 10 се добавя следният 
параграф:
„2a. Под формата на еднократна 
дерогация от параграф 1, кредити на 
обща стойност от 1,4 милиарда се 
изтеглят за постоянно от общото 
количество кредити, предвидени за 
тръжна продажба през годините 
2015, 2016, 2017, при спазване на 
параграф 2, буква б).“

Or. en

Изменение 33
Romana Jordan

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В първата алинея от член 10, параграф 4 В първата алинея от член 10, параграф 4 
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от Директива 2003/87/ЕО се добавя 
следното изречение:

от Директива 2003/87/ЕО се добавят 
следните изречения:

Or. en

Изменение 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно,
Комисията адаптира графика за всеки 
период, така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара.

Комисията не може да адаптира 
графика за всеки период, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Европейската схема за търговия с емисии беше създадена, с цел да се насърчи 
намаляването на емисиите на парникови газове по икономичен и икономически 
ефективен начин. Съществуващият график на търговете осигурява предсказуемост и 
гарантира постигането на целите за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г. 
Всяко адаптиране на графика на търговете би могло сериозни да наруши доброто 
функциониране на пазара и следователно влиза в противоречие с пазарните правила на 
СТЕ.

Изменение 35
Romana Jordan

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно, 
Комисията адаптира графика за всеки 
период, така че да се гарантира 

В случаите, когато оценка на 
въздействието показва, че Съюзът не 
може да постигне намаляване на 



PE502.103v01-00 20/26 AM\922728BG.doc

BG

доброто функциониране на пазара. емисиите съгласно схемата на Съюза 
през 2020 г., съобразно изискванията 
на настоящата директива, и че 
въздействието върху инсталациите, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, е 
ограничено, Комисията може, по
целесъобразност, да адаптира графика 
за посочения в член 13, параграф 1 
период, считано от 1 януари 2013 г. за 
максимален брой от 900 милиона 
квоти. Когато Комисията предлага да 
изтегли определено количество 
квоти, трябва да се гарантира, че 
въпросните квоти са въведени 
обратно по линеен начин. Комисията 
извършва не повече от едно такова 
адаптиране.

Or. en

Изменение 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно,
Комисията адаптира графика за всеки 
период, така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара.

Комисията може, при извънредни 
обстоятелства, да предложи 
корекции на графика за посочения в 
член 13, параграф 1 период, започващ 
на 1 януари 2013 г., така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Комисията предлага не повече 
от едно такова адаптиране.
С цел да се гарантира 
предсказуемостта на търговете, по-
специално по отношение на 
очакваните обеми на квотите в 
съответствие с член 10, параграф 4, 
всяка промяна, предвиждаща 
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намаляване на обема или на част от 
обема на квотите, предназначени за 
тръжна продажба, е строго 
забранена.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира сигурност на правната рамка и предсказуемост на търговете, 
както и да се осигури доверието на инвеститорите в пазарното функциониране на 
СТЕ на ЕС, по-специално по отношение на обемите на квотите, предназначени за 
тръжна продажба, всяка промяна на обема или на част от обема на квотите за 
тръжна продажба следва да бъде абсолютно забранена. Всяка намеса по отношение 
на графика следва да има изключително и само „технически“ характер.

Изменение 37
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно, 
Комисията адаптира графика за всеки
период, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара.

Когато извънредни обстоятелства 
налагат еднократна намеса в графика 
за провеждане на търговете в 
рамките на целия трети период на 
СТЕ на ЕС, държавите членки 
приемат незабавно финансови мерки 
за компенсиране на кратко- и 
средносрочните непреки разходи в 
засегнатите от изместване на 
въглеродни емисии сектори, 
намиращи израз в цените на 
електроенергията, формирани 
вследствие на подобна намеса. Тези 
финансови мерки трябва да 
съответстват на правилата за 
държавна помощ в тази област.

Or. en
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Обосновка

Изчисленията показват (Reuters Point Carbon, 14/11/12), че адаптирането на графика 
би довело до покачване на разходите за електричество на най-големите европейски 
потребители на енергия с близо 1,2 млрд. евро или с 3 % годишно в рамките на 
следващите 3 години. От изключително значение е евентуална подобна намеса да бъде 
надлежно балансирана, както на равнище на ЕС, така и на национално равнище, чрез 
подходящи мерки, способни да неутрализират отрицателното въздействие върху 
засегнатите от изместване на въглеродни емисии сектори, които се борят да 
останат конкурентоспособни.

Изменение 38
Elisabetta Gardini

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е целесъобразно, 
Комисията адаптира графика за всеки 
период, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара.

Когато извънредни обстоятелства 
налагат еднократна намеса в графика 
за провеждане на търговете в 
рамките на целия трети период на 
СТЕ на ЕС, държавите членки 
приемат незабавно финансови мерки 
за компенсиране на кратко- и 
средносрочните непреки разходи в 
засегнатите от изместване на 
въглеродни емисии сектори, 
намиращи израз в цените на 
електроенергията, формирани 
вследствие на подобна намеса. Тези
финансови мерки трябва да 
съответстват на правилата за 
държавна помощ в тази област.

Or. en

Обосновка

Изчисленията показват (Reuters Point Carbon от 14 ноември 2012 г.), че адаптирането 
на графика би довела до покачване на разходите за електричество на най-големите 
европейски потребители на енергия с близо 1,2 млрд. евро или с 3 % годишно в рамките 
на следващите 3 години. С оглед на настоящия икономически спад в Европа 
изключително важно е всяка евентуална промяна на квотите за CO2 да бъде 
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надлежно балансирана чрез подходящи мерки, способни да неутрализират 
отрицателното въздействие върху изместването на въглеродни емисии.

Изменение 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1а (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 10, параграф 4 се включва 
следната алинея:
„С цел да се гарантира 
предсказуемостта на търговете, по-
специално по отношение на 
очакваните обеми на квотите по 
член 10, параграф 4, всяка промяна, 
предвиждаща намаляване на обема 
или на част от обема на квотите, 
предназначени за тръжна продажба, 
изисква единодушното съгласие на 
всички държави членки.“

Or. en

Обосновка

Съгласно решението на Европейския съвет от декември 2008 г., държавите членки ще 
определят в съответствие със своите конституционни и бюджетни изисквания как 
да използват приходите, постъпващи от търговете за квоти в рамките на схемата 
на ЕС за търговия с емисии. Следователно всички промени в графика на търговете, 
засягащи приходите на държавите членки, постъпващи от търгове, следва да бъдат 
приемани единодушно от всички държави членки.

Изменение 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1б (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В член 10, параграф 4 се включва 
следната алинея:
„Всяко адаптиране следва да бъде 
придружено от оценка на 
въздействието на въпросното 
адаптиране върху приходите от 
търгове на държавите членки.
В случаите, когато адаптирането, 
посочено в параграф 1, води до 
намалявате на приходите от търгове 
в коя да е държава членка за 2013 г., 
както и за всяка следваща година до 
2020 г., Комисията предлага 
компенсаторни мерки, които да 
сведат до минимум отрицателното 
въздействие върху приходите от 
търгове на държавите членки.“

Or. en

Обосновка

Съгласно член 10, параграф 3 от Директивата за СТЕ, част от 50 % от приходите, 
постъпващи от търговете за квоти, следва да бъдат използвани за финансиране на 
дейности за намаляване и адаптиране на изменението на климата в развиващи се 
държави. С цел да се даде възможност на държавите членки да изпълнят 
ангажиментите си и в резултат на това да се отговори на международните 
очаквания във връзка с помощта на ЕС за климата, промените в графика за 
провеждане на търговете не бива да водят до намаляване на приходите от търгове в 
коя да е държава членка.

Изменение 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1в (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 10, параграф 4 се включва 
следната алинея:
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„Всяко адаптиране, водещо до 
ограничаване на количеството квоти, 
предназначени за тръжна продажба 
през 2013 г. или през всяка следваща 
година до 2020 г., не следва да се 
прилага за държавите членки, 
посочени в приложение ІІА.“

Or. en

Обосновка

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Изменение 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1г (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В член 10, параграф 4 се включва 
следната алинея:
„Всяко адаптиране, водещо до 
ограничаване на количеството квоти, 
предназначени за тръжна продажба 
през 2013 г. или през всяка следваща 
година до 2020 г., не следва да се 
прилага за държавите членки, 
посочени в Приложение ІІб.“

Or. en

Обосновка

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
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auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


