
AM\925259BG.doc PE504.161v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2012/0328(COD)

28.1.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
8 - 24

Проектодоклад
Peter Liese
(PE502.041v01-00)

относно предложението за решение на Европейския парламент и на 
Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове в рамките на Общността

Предложение за решение
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))



PE504.161v01-00 2/17 AM\925259BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\925259BG.doc 3/17 PE504.161v01-00

BG

Изменение 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Предложение за решение

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението създава лош прецедент, подкопава предвидимостта на пазара за 
участниците в сектора на въздухоплаването и е в разрез с целите за усъвършенстване 
на нормативната уредба. То вреди същевременно на доверието на външния свят в 
нормативната уредба на ЕС.

Изменение 9
Matthias Groote

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 7 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

като взе предвид член 2, параграф 2 
от Протокола от Киото, одобрен с 
Решение на Съвета от 25 април 2002 
г. за одобрение от името на 
Европейската общност на Протокола 
от Киото към Рамковата конвенция 
на Организацията на обединените 
нации за промените на климата и 
съвместното изпълнение на 
ангажиментите, произтичащи от 
нея (2002/358/EО),

Or. de
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Изменение 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Ангажиментът на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. включва емисиите на 
CO2 от международни полети и 
следователно е ясно, че 
въздухоплаването трябва да даде своя 
принос към климатичните цели на 
Съюза. Ако въздействието на сектора 
на въздухоплаването върху 
изменението на климата продължи 
да нараства със сегашния темп, това 
значително ще подкопае 
намаленията, постигнати от 
другите сектори. Следва също така да 
бъде отбелязано, че секторът на 
въздухоплаването получава редица 
субсидии; той не подлежи на данък 
върху добавената стойност, за 
разлика от други услуги за 
потребителите в Европейския съюз, 
не се налага данък върху горивото за 
авиационните дейности и секторът 
се ползва от много щедри правила за 
държавна помощ, както е посочено в 
съобщението на Комисията от 9 
декември 2005 г., озаглавено „Насоки 
на Общността за финансирането на 
летища и за предоставянето на 
първоначални държавни помощи за 
авиокомпании, опериращи на 
регионални летища“.

Or. en

Изменение 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler
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Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на улесняването на този 
напредък и даването на необходимия 
тласък, е желателно да се отложи 
изпълнението на изискванията, свързани 
с полети до и от летища извън Съюза и
области с тесни икономически връзки 
със Съюза и споделени ангажименти 
за справяне с изменението на 
климата, възникнали преди 
събранието на ИКАО през 2013 г.
Следователно действия следва да не 
бъдат предприемани срещу операторите 
на въздухоплавателни средства по 
отношение на изисквания, които 
произтичат от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, настъпили преди 1 януари 
2014 г. за докладване на проверените 
емисии и за съответното връщане на 
квоти от входящи и изходящи полети до 
и от тези летища. На операторите на 
въздухоплавателни средства, които 
желаят да продължат да спазват тези 
изисквания, следва да бъде 
предоставена такава възможност.

(2) С оглед на улесняването на този 
напредък и даването на необходимия 
тласък за споделените ангажименти 
на държавите – членки на ИКАО, за 
борба с емисиите от 
въздухоплаването на световно 
равнище, е желателно да се отложи 
изпълнението на изискванията, свързани 
с полети до и от летища извън Съюза и
извън държавите от ЕАСТ, 
транспонирали в законодателството 
си Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността. 
Следователно действия следва да не 
бъдат предприемани срещу операторите 
на въздухоплавателни средства по 
отношение на изисквания, които 
произтичат от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, настъпили преди 1 май 
2014 г. за докладване на проверените 
емисии и за съответното връщане на 
квоти от входящи и изходящи полети до 
и от тези летища. На операторите на 
въздухоплавателни средства, които 
желаят да продължат да спазват тези 
изисквания, следва да бъде 
предоставена такава възможност.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение прави ясно разграничение между държавите, прилагащи 
директивата и трети държави и припомня, че задължението за борба с емисиите от 
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въздухоплаването е споделено задължение на държавите – членки на ИКАО, а не само 
на ЕС.

Изменение 12
Martin Callanan

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Европейският съюз насърчава 
събранието на ИКАО да постигне 
споразумение относно глобална 
пазарна мярка с реалистични срокове 
за изпълнение, както и относно рамка 
за улесняване на всеобхватното 
прилагане на национални и 
регионални пазарни мерки в сектора 
на международното въздухоплаване, 
докато започне прилагането на 
глобалната пазарна мярка.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се избегне използването на потенциално зареден език, който би 
могъл да навреди на текущите преговори, и който би могъл непреднамерено да 
използва страховете на други преговарящи страни в ИКАО.

Изменение 13
Peter Liese

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) За да се изгради на международно 
равнище доверие към схемата на 
Съюза за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове, приходите, 
генерирани от продажбата на квоти 
чрез търг или всяка равностойна сума, 
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ако се изисква от първостепенните 
бюджетни принципи на държавите 
членки, като например принципите 
на единство и универсалност, следва 
да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
приспособяване към последиците от 
изменението на климата в Съюза и в 
трети страни, за финансиране на 
научноизследователската и 
развойната дейност за смекчаване на 
последиците и приспособяване и за 
покриване на разходите за 
администриране на схемата на 
Съюза. Приходите, генерирани от 
продажбата на квоти чрез търг, 
следва да бъдат използвани за 
транспорт с ниски емисии. 
Тръжната процедура следва да се 
използва преди всичко като източник 
на средства за финансовите вноски в 
Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия 
и в Зеления фонд за климата в 
рамките на РКООНИК, както и за 
мерки за предотвратяване на 
обезлесяването и улесняване на 
приспособяването в развиващите се 
страни.

Or. en

Обосновка

По време на преговорите относно настоящата директива Европейският парламент 
настояваше за ясно и правно обвързващо определяне на целевото предназначение на 
приходите. В онези дни държавите не бяха готови да приемат това и в директивата 
е включена само една препоръка. Ако държавите членки приемат много по-ясен 
ангажимент, това би спомогнало за признаване на схемата на ЕС. Заедно с трети 
страни биха могли да бъдат създадени общи научноизследователски проекти за 
технологии за намаляване на емисиите във въздухоплаването. За да се улесни 
подкрепата на развиващите се страни, от голяма полза би била финансова вноска за 
приспособяване и за смекчаване на последиците, включително внасяне в два фонда на 
ООН.
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Изменение 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) За да се изгради на международно 
равнище доверие към схемата на 
Съюза за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове, приходите, 
генерирани от прилагането на 
схемата на Съюза към сектора на 
въздухоплаването, следва да се 
използват за смекчаване на 
въздействието на тези емисии върху 
околната среда и да допринасят за 
международното финансиране на 
борбата с изменението на климата, в 
съответствие с РКООНИК. В 
рамките на споразумение за 
ефективна глобална пазарна мярка, 
основаваща се на маршрута, със 
значителен потенциал за намаляване 
на въздействието на 
въздухоплаването върху климата, 
Съюзът трябва да поеме ангажимент 
да определи всички приходи от такава 
мярка за Зеления фонд за климата по 
РКООНИК, за да отрази принципа на 
общи, но диференцирани 
отговорности и съответни 
възможности.

Or. en

Обосновка

Напредъкът към глобална пазарна мярка за въздухоплаването ще бъде улеснен, ако ЕС 
се съгласи приходите да бъдат определени за международното финансиране на 
борбата с изменението на климата. В споразумението от Копенхаген и последвалите 
COP решения на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 
климата (РКОНИК) ЕС пое ангажимента  да повиши общото международно 
финансиране на мерки в областта на климата за действия на развиващите се страни 
в областта на климата на 100 млрд. долара годишно до 2020 г. СТЕ на ЕС следва да 
продължава да обхваща международното въздухоплаване до въвеждането на 
ефективна глобална система, допринасяща значително за ограничаване на 
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въздействието на сектора върху изменението на климата.

Изменение 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Предложение за решение
Съображение 2 – бележка под линия 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Включително държави от ЕАСТ, 
държави, които са подписали договор за 
присъединяване към Съюза и 
зависимите територии и териториите на 
държави — членки на ЕИП

1. Включително държави от ЕИП, 
държави, които са подписали договор за 
присъединяване към Съюза и 
зависимите територии и териториите на 
държави — членки на ЕИП

Or. en

Обосновка

Не всички държави от ЕАСТ са съгласни да транспонират Директива 2003/87/EО в 
националното си законодателство, само държавите от ЕАСТ, които са и членки на 
ЕИП, са направили това (напр. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, но не и 
Швейцария). Ето защо в текста следва да се посочват държавите от ЕИП, а не от 
ЕАСТ.

Изменение 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, тази дерогация следва 
да се прилага единствено по отношение 
на операторите на въздухоплавателни 
средства, които не са получили или са 
върнали всички безплатни 
разпределения на квоти, които са били 
разпределени по отношение на такива 
дейности през 2012 г. По същата 
причина тези квоти следва да не се 
вземат предвид за целите на 

(3) С цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, тази дерогация следва 
да се прилага единствено по отношение 
на операторите на въздухоплавателни 
средства, които не са получили или са 
върнали всички безплатни 
разпределения на квоти, които са били 
разпределени по отношение на такива
дейности през 2012 г. По същата 
причина тези квоти следва да не се 
вземат предвид за целите на 
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изчисляването на правата за използване 
на международни кредити за намалени 
емисии в рамките на Директива 
2003/87/ЕО.

изчисляването на правата за използване 
на международни кредити за намалени 
емисии в рамките на Директива 
2003/87/ЕО, с изключение на 
кредитите, придобити преди 
влизането в сила на настоящото 
решение.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се осигури правна сигурност и да не се ощетяват добросъвестните 
предприятия, които през цялата 2012 г. са се подготвяли да прилагат директивата за 
въздухоплаването. Тази разпоредба позволява също така да се осигури равно 
третиране на операторите, независимо дали ползват или не настоящата дерогация.

Изменение 17
Matthias Groote

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Временната отмяна на 
включването на 
междуконтиненталните полети в 
схемата за търговия с емисии на ЕС 
(СТЕ на ЕС) до септември 2013 г. 
представлява изключение, което цели 
постигането на напредък и на 
успешен резултат в преговорите в 
ИКАО. Ако не се стигне до 
споразумение относно конкретна 
пътна карта, задължителни цели и 
пазарни мерки за намаляване на 
емисиите във въздухоплаването, СТЕ 
на ЕС ще бъде валидна отново за 
всички международни полети.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде изяснено недвусмислено, че на ИКАО се предоставя време, за да доведе 
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постигнатия напредък до конкретен резултат.  Ако в това отношение не бъде 
постигнат успех, не съществува друга възможност освен СТЕ на ЕС да възвърне 
валидността си за всички полети.

Изменение 18
Martin Callanan

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) С цел предотвратяване на 
нарушаването на конкуренцията и 
отслабването на високите 
екологични стандарти на схемата на 
Съюза, настоящата дерогация следва 
да се прилага за една година. По-
нататъшни законодателни действия 
на равнището на Съюза биха били 
подходящи само ако на събранието на 
ИКАО бъде постигнат ясен и 
достатъчен напредък в борбата с 
международните емисии от 
въздухоплаването.

Or. en

Обосновка

С това изменение отново се избягва формулировка, която би могла да навреди на 
текущите преговори, и която може непреднамерено да се възползва от страховете на 
други преговарящи страни в ИКАО.

Изменение 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Съюзът се ангажира да намали 
емисиите си на CO2, включително 
емисиите от въздухоплаването. За да 
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се постигне значително намаляване 
на емисиите, нито един сектор на 
икономиката на Съюза не следва да 
бъде освободен. Във връзка с това 
следва да се отбележи, че секторът 
на въздухоплаването получава редица 
субсидии, тъй като не подлежи на 
данък върху добавената стойност, а и 
горивото за авиационни дейности не 
се облага с данък. Въздухоплаването 
се ползва също така от щедри 
правила за държавна помощ, както е 
посочено в съобщението на 
Комисията от 9 декември 2005 г. 
относно „Насоки на Общността за 
финансирането на летища и за 
предоставянето на първоначални 
държавни помощи за авиокомпании, 
опериращи на регионални летища“.

Or. en

Изменение 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 16 от Директива 
2003/87/ЕО, държавите членки не 
предприемат действия срещу 
операторите на въздухоплавателни 
средства по отношение на изискванията, 
посочени в член 12, параграф 2а и 
член 14, параграф 3 от Директива 
2003/87/ЕО, възникнали преди 1 януари
2014 г., по отношение на дейност до или
от летища в държави извън Европейския 
съюз, които не са членове на ЕАСТ, не 
са зависими територии или 
територии на държави — членки на 
ЕИП или държави, подписали договор 
за присъединяване към Съюза, когато 

Чрез дерогация от член 16 от Директива 
2003/87/ЕО, държавите членки не 
предприемат действия срещу 
операторите на въздухоплавателни 
средства по отношение на изискванията, 
посочени в член 12, параграф 2а и 
член 14, параграф 3 от Директива 
2003/87/ЕО, възникнали преди 1 май
2014 г., по отношение на дейност в 
рамките на Европейския съюз и от 
летища в държави извън Европейския 
съюз, когато на такива оператори на 
въздухоплавателни средства не са били 
разпределени безплатно квоти за такава 
дейност за съответната година или, 



AM\925259BG.doc 13/17 PE504.161v01-00

BG

на такива оператори на 
въздухоплавателни средства не са били 
разпределени безплатно квоти за такава 
дейност през 2012 г. или, ако са им били 
издадени такива квоти, те са върнали 
съответния брой квоти на държавите 
членки за отмяна.

ако са им били издадени такива квоти, 
те са върнали съответния брой квоти на 
държавите членки за отмяна.

Or. en

Обосновка

Временната отмяна следва да обхваща и вътрешни полети в ЕС, за да се избегне 
нарушаване на конкуренцията. Освен това тя следва да обхваща 2012 и 2013 г. Това 
ще даде правна сигурност на превозвачите от ЕС по отношение на задълженията им 
за 2013 г. Ако в края на 2013 г. ИКАО приеме рамка, „спирането на часовника“ трябва 
да обхваща 2013 г. Предложението следва да разшири приложното поле на 
директивата за СТЕ на ЕС, а именно едностранно да включи държавите – членки на 
ЕАСТ.

Изменение 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Чрез дерогация от член 16 от Директива 
2003/87/ЕО, държавите членки не 
предприемат действия срещу 
операторите на въздухоплавателни 
средства по отношение на изискванията, 
посочени в член 12, параграф 2а и 
член 14, параграф 3 от Директива 
2003/87/ЕО, възникнали преди 1 януари 
2014 г., по отношение на дейност до или 
от летища в държави извън Европейския 
съюз, които не са членове на ЕАСТ, не 
са зависими територии или територии 
на държави — членки на ЕИП или 
държави, подписали договор за 
присъединяване към Съюза, когато на 
такива оператори на въздухоплавателни 
средства не са били разпределени 
безплатно квоти за такава дейност през 

Чрез дерогация от член 16 от Директива 
2003/87/ЕО, държавите членки не 
предприемат действия срещу 
операторите на въздухоплавателни 
средства по отношение на изискванията, 
посочени в член 12, параграф 2а и 
член 14, параграф 3 от Директива 
2003/87/ЕО, възникнали преди 1 януари 
2014 г., по отношение на дейност до или 
от летища в държави извън Европейския 
съюз, които не са членове на ЕИП, не са 
зависими територии или територии на 
държави — членки на ЕИП или 
държави, подписали договор за 
присъединяване към Съюза, когато на 
такива оператори на въздухоплавателни 
средства не са били разпределени 
безплатно квоти за такава дейност през 
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2012 г. или, ако са им били издадени 
такива квоти, те са върнали съответния 
брой квоти на държавите членки за 
отмяна.

2012 г. или, ако са им били издадени 
такива квоти, те са върнали съответния 
брой квоти на държавите членки за 
отмяна.

Or. en

Обосновка

Не всички държави от ЕАСТ са съгласни да транспонират Директива 2003/87/EО в 
националното си законодателство, само държавите от ЕАСТ, които са и членки на 
ЕИП, са направили това (напр. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, но не и 
Швейцария). Ето защо в текста следва да се посочват държавите от ЕИП, а не от 
ЕАСТ.

Изменение 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Квотите, отменени в съответствие с 
член 2, не се вземат предвид за целите 
на изчисляването на правата за 
използване на международни кредити за 
намалени емисии в рамките на 
Директива 2003/87/ЕО.

Квотите, отменени в съответствие с 
член 2, не се вземат предвид за целите 
на изчисляването на правата за 
използване на международни кредити за 
намалени емисии в рамките на 
Директива 2003/87/ЕО.
Международните кредити за 
намалени емисии, придобити от 
авиационните оператори преди 
влизането в сила на настоящото 
решение в съответствие с Директива 
2008/101/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. за изменение на Директива 
2003/87/ЕО с цел включване на 
авиационните дейности в схемата за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността1 , могат да бъдат 
използвани през 2013 г., ако не 
надхвърлят 15 % от техните 
отменени или върнати квоти.
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____________
1 ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се осигури правна сигурност и да не се ощетяват добросъвестните 
предприятия, които през цялата 2012 г. са се подготвяли да прилагат директивата за 
въздухоплаването. Тази разпоредба позволява също така да се осигури равно 
третиране на операторите, независимо дали ползват или не настоящата дерогация.

Изменение 23
Peter Liese

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Държавите членки използват 
приходите, генерирани от 
продажбата на квоти чрез търг, за 
международни усилия за справяне с 
изменението на климата, преди 
всичко за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за приспособяване 
към последиците от изменението на 
климата в развиващите страни, 
както и за финансиране на 
научноизследователската и 
развойната дейност за смекчаване на 
последиците и за приспособяване, 
включително преди всичко в 
областта на аеронавтиката и 
въздушния транспорт. Приходите, 
генерирани от продажбата на квоти 
чрез търг, следва да бъдат използвани 
за транспорт с ниски емисии. 
Приходите от търговете следва да се 
използват също така като източник 
на средства за финансовата вноска в 
Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия, 
за Зеления фонд за климата по 
РКООНИК и за мерки за 
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предотвратяване на обезлесяването.

Or. en

Обосновка

По време на преговорите относно настоящата директива Европейският парламент 
настояваше за ясно и правно обвързващо определяне на целевото предназначение на 
приходите. В онези дни държавите не бяха готови да приемат това и в директивата 
е включена само една препоръка. Ако държавите членки приемат много по-ясен 
ангажимент, това би спомогнало за признаване на схемата на ЕС. Заедно с трети 
страни биха могли да бъдат създадени общи научноизследователски проекти за 
технологии за намаляване на емисиите във въздухоплаването. За да се улесни 
подкрепата на развиващите се страни, от голяма полза би бил приносът им  за 
приспособяване и за смекчаване на последиците, включително внасяне в два фонда на 
ООН.

Изменение 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
В член 3г, параграф 4 от Директива 
2003/87/EО параграф 3 се заменя със 
следното:
„Държавите членки използват 
приходите, генерирани от 
продажбата на квоти чрез търг, за 
международни усилия за справяне с 
изменението на климата, преди 
всичко за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за приспособяване 
към последиците от изменението на 
климата в развиващите страни, 
както и за финансиране на 
научноизследователската и 
развойната дейност за смекчаване на 
последиците и приспособяване, 
включително преди всичко в 
областта на аеронавтиката и 
въздушния транспорт. Приходите от 
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търговете следва да се използват 
също така като източник на 
средства за финансовата вноска в 
Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия 
и за мерки за предотвратяване на 
обезлесяването.
Държавите членки информират 
редовно Комисията за действията, 
предприети в съответствие с 
настоящия параграф.“

Or. en

Обосновка

СТЕ на ЕС следва да продължава да обхваща международното въздухоплаване до 
въвеждането на ефективна глобална система със значително въздействие за 
ограничаване на въздействието на сектора върху изменението на климата. За да се 
изгради довери на международно равнище към схемата на ЕС, приходите следва 
недвусмислено да бъдат предназначени за международно финансиране на мерки в 
областта на климата, включително за финансиране на научноизследователска и 
развойна дейност за намаляване на въздействието на сектора върху климата.


