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Изменение 21
Пилар дел Кастильо, Романа Йордан, Ейя-Рита Корхола, Богуслав Соник, 
Елизабета Гардини, Йоланта Емилия Хибнер, Франсоаз Гростет, Лена Коларска-
Бобинска, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 22
Теодорос Скилакакис

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за заличава се
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И 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

Целта на СТЕ е намаляване на емисиите, а не формирането на цената им. Във време 
на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара за сметка на отрасъла на 
слънчевата енергия и потребителите. Съгласно данни на Департамента по 
енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, приходите от пълното 
изтегляне на 900 млн. тона квоти за емисии ще бъдат непропорционално поети от по-
слабите в икономическо отношение държави членки. Тежестта като процент от 
БВП ще бъде по-голяма в: България, Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, 
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Литва и Гърция.

Изменение 23
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за изменение на Директива 2003/87/ЕО 
с оглед уточняване на разпоредбите 
относно графика на търговете за 
квоти за емисии на парникови газове

отмяна на Директива 2003/87/ЕО

Or. it

Изменение 24
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО с оглед 
уточняване на разпоредбите относно
графика на търговете за квоти за емисии 
на парникови газове

с оглед уточняване на разпоредбите 
относно графика на търговете за квоти 
за емисии на парникови газове и за 
изменение на Директива 2003/87/EО 
за установяване на схема за търговия 
с квоти за емисии на парникови газове 
в рамките на Общността

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).
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Изменение 25
Джанкарло Скота, Оресте Роси 

Предложение за решение
Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В Съюза е постигнато намаление 
на емисиите на въглероден диоксид в 
съответствие с целите, поставени в 
пакета от документи на ЕС в 
областта на климата и 
енергетиката, главно поради 
икономическата криза, в която се 
намира Европа от 2008 г.

Or. it

Изменение 26
Тадеуш Цимански, Збигнев Жьобро

Предложение за решение
Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В заключенията на Европейския 
съвет от 22 май 2013 г. се заявява, че 
енергийната политика на ЕС трябва 
да гарантира сигурност на 
доставките за домакинствата и 
предприятията на достъпни и 
конкурентни цени и разходи по 
сигурен и устойчив начин.

Or. en

Изменение 27
Теодорос Скилакакис

Предложение за решение
Съображение 1



PE513.015v03-00 6/37 AM\940188BG.doc

BG

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/ЕО1 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 28
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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/ЕО 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.

(1) Налице са ясни структурни 
недостатъци в схемата за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността (СТЕ на ЕС), 
установена от Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 октомври 2003 г.: от 
една страна, вместо да 
предотвратява изместването на 
въглеродни емисии тя на практика го 
насърчава, а от друга страна – тя 
доведе до увеличение на енергийните 
разходи в сектори на СТЕ, където не 
се наблюдава изместване на емисии.

Or. it
                                               
1 ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
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Изменение 29
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

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/ЕО 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.

(1) Директива 2003/87/ЕО1 не посочва 
как следва да се разпредели през 
периодите на търгуване количеството 
квоти за емисии на парникови газове, 
предназначени за тръжна продажба.

____________
1ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 30
Жан-Пиер Оди

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 

(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 
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Общността и за изменение на 
Директива 96/61/ЕО 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.

Общността и за изменение на 
Директива 96/61/ЕО на Съвета, както е 
изменена няколкократно и за 
последно от Директива 2009/29/ЕО 
от 23 април 2009 г.1, не се посочва как 
следва да се разпредели през периода на 
търгуване количеството квоти за емисии 
на парникови газове, предназначени за 
тръжна продажба.
____________
1ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

Or. fr

Изменение 31
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Към края на 2011 г. беше 
натрупан излишък от 955 милиона 
квоти. Този излишък ще продължи да 
нараства, ако не бъдат взети 
структурни мерки във връзка със 
схемата за търговия с емисии (СТЕ) 
на ЕС.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 32
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Сривът на търсенето на квоти за 
емисии на парникови газове, 
предизвикан от икономическата 
криза и от изместването на емисии, 
доведе до рязък спад на пазарната 
стойност на квотите. Парадоксално, 
единствено по този начин СТЕ на ЕС 
показа своята способност да 
постигне целта, посочена в член 1, 
параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, 
която е „да се стимулира 
намаляването на емисии на 
парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин”. 
Лесно може да се предвиди, че когато 
икономиката на ЕС се върне на пътя 
на растежа емисиите на въглероден 
диоксид също ще започнат да се 
увеличават, а с тях и пазарната цена 
на квотите.

Or. it

Изменение 33
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съгласно член 1 от Директива 
2003/87/ЕО целта на схемата за 
търговия с емисии на парникови 
газове е да се насърчи намаляването 
на емисиите на парникови газове по 
рентабилен и икономически 
ефективен начин.

Or. en
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Изменение 34
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Такъв значителен излишък от 
квоти води до по-ниска цена на 
въглеродните емисии в сравнение с 
първоначално предвиденото, което 
намалява стимулите за инвестиции в 
нисковъглеродни технологии и 
увеличава риска от обвързване с 
инфраструктури с висока въглеродна 
интензивност.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 35
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

Предложение за решение
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) През м. ноември 2012 г., в 
съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, Комисията представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно функционирането на 
пазара на въглеродни емисии. Според 
доклада СТЕ на ЕС води до намаление 
на емисиите, но в него се поставя под 
въпрос способността ѝ за провеждане 
на икономически ефективна 
декарбонизация поради голямото и 
нарастващо неравновесие между 
предлагане и търсене на пазара. В 
доклада освен това се посочват 
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известен брой възможности за 
структурни мерки, които следва да
бъдат предвидени, за да се реши 
проблемът с това неравновесие.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 36
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Следователно СТЕ на ЕС сама по 
себе си е показала, че не функционира 
и поради тази причина прилагането ѝ
трябва да бъде преустановено в края 
на настоящия цикъл на търговия през 
2020 г., като се има предвид също, че 
точно през 2020 г. ще влезе в сила ново 
глобално споразумение за РКООНИК.

Or. it

Изменение 37
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) 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 
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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 е замислена така, че да 
променя несъществени елементи на 
Директива 2003/87/ЕО. 
Предложението на 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. 
Поради тази причина подобни 
корекции не могат да се решават чрез 
процес 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 
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личи от анализа в пропорционалната оценка на въздействието за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1031/2010.

Изменение 38
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Съгласно целта, определена в член 
1 на Директива 2003/87/ЕО, схемата 
за търговия с емисии на ЕС беше 
създадена, с цел да се насърчи 
намаляването на емисиите на 
парникови газове по рентабилен и 
икономически ефективен начин.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 39
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за решение
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „По-силна европейска 
промишленост за растеж и 
възстановяване на икономиката“1 

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 
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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“, като в съобщението 
следователно се заключава, че 
„въздействието на цената на 
енергията в Европа трябва да бъде 
обмислено внимателно при 
определянето на бъдещите енергийни 
политики“.
___________
1 COM(2012)0582

Or. en

Обосновка

Системата за ограничаване и търговия с емисии гарантира, че дадени цели за 
намаляване на емисиите са постигнати по икономически ефективен начин. Именно 
ограничаването осигурява намаляване на емисиите, а не цената. Високите цени водят 
единствено до изкривявания на икономическата среда и заплашват 
конкурентоспособността на европейската промишленост.

Изменение 40
Теодорос Скилакакис

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
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Обосновка

Целта на СТЕ е намаляване на емисиите, а не формирането на цената им. Във време 
на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара за сметка на отрасъла на 
слънчевата енергия и потребителите. Съгласно данни на Департамента по 
енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, приходите от пълното 
изтегляне на 900 млн. тона квоти за емисии ще бъдат непропорционално поети от по-
слабите в икономическо отношение държави членки. Тежестта като процент от 
БВП ще бъде по-голяма в: България, Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, 
Литва и Гърция.

Изменение 41
Джанкарло Скота, Оресте Роси
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. it

Изменение 42
Холгер Крамер, Теодорос Скилакакис, Брита Раймерс

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.

(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 
следва да адаптира графика на 
търговете по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.
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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 43
Жан-Пиер Оди

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.

(2) С оглед на правната сигурност 
следва да се уточни, че при 
изключителни обстоятелства Комисията 
може адаптира графика на търговете по 
член 10, параграф 4 от Директива 
2003/87/ЕО. За да се гарантира 
доброто функциониране на пазара, 
Комисията разглежда възможността 
за създаване на независим орган, 
отговорен за контрола върху схемата 
за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 44
Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С оглед на правната сигурност и (2) С оглед на правната сигурност и 
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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.

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 въздействието върху секторите, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, е 
ограничено. Комисията следва да 
може да извършва не повече от една 
такава адаптация и то единствено 
през осемгодишния период, започващ 
на 1 януари 2013 г.
Преходът към нисковъглеродна 
икономика е основно 
предизвикателство, в частност за 
енергоемките отрасли. Поради тази 
причина е нужно активно 
подпомагане на демонстрационни 
проекти за нисковъглеродни 
технологии. За тази цел 
адаптирането на графика на 
търговете е възможност за започване 
на такова подпомагане. Вече беше 
натрупан опит при подпомагането на 
нисковъглеродни технологии 
посредством Програма „NER 300”. 
Такова подпомагане трябва да бъде 
продължено и допълнително 
засилено, също и за авангардни 
технологии в контекста на 
политическата рамка в областта на 
климата и енергетиката за 2030 г.

Or. en

Обосновка

В случай че графикът бъде приет, приходите от прехвърлените квоти ще се 
използват за подпомагане на енергоемката промишленост да намали емисиите на 
СО2 чрез създаването на фонд за промишлени иновации. Той ще бъде изграден 
съгласно вече съществуващия в рамките на Директивата за СТЕ модел на NER300. 
Квотите на този фонд ще бъдат целеви и не могат да бъдат заделяни за по-късен 
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етап.

Изменение 45
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

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.

(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 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 46
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Намаленията на емисиите в 
рамките на Директива 2003/87/ЕО се 
гарантират от ограничаването на 
предоставянето на квоти, което 
следва да спада с 1,74% годишно, 
независимо от цената на 
въглеродните емисии.

Or. en
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Изменение 47
Холгер Крамер, Теодорос Килакакис, Брита Раймерс

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) 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 с емисии гарантира, че дадени цели за 
намаляване на емисиите са постигнати по икономически ефективен начин. Именно 
ограничаването осигурява намаляване на емисиите, а не цената.

Изменение 48
Андрес Перельо Родригес

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Квотите, които подлежат на 
такава адаптация, следва да бъдат 
поставени в стратегически резерв за 
повишаване на стабилността на СТЕ 
на ЕС и за подпомагане на 
развитието на умения и повторно 
обучение на работници за прехода към 
нисковъглеродна икономика. За тази 
цел бъдещи структурни мерки, 
приети от Европейския парламент и 
от Съвета, следва да предвиждат 
тяхното използване като част от 
резерв, който следва да позволи на 
СТЕ на ЕС по-добре да се адаптира 
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към екстремните неравновесия 
между предлагането и търсенето на 
основание на обективни и прозрачни 
критерии.

Or. en

Изменение 49
Карл-Хайнц Флоренц

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Въпреки че цената на 
въглеродните емисии е по-ниска от 
първоначалното предвижданото, 
Комисията следва да се ръководи от 
принципа на регулаторна 
последователност в рамките на 
определен период на търговия и да 
вземе предвид актуалните 
икономически обстоятелства при 
определянето на списъка от сектори 
и подсектори, за които се предполага, 
че са изложени на съществена 
опасност от изместване на 
въглеродни емисии за годините между 
2015 и 2019.

Or. en

Обосновка

Когато Комисията разглежда списъка с отрасли, където се наблюдава изместване на 
въглеродни емисии, тя трябва да вземе предвид актуалната икономическа ситуация. 
Сектори, които понастоящем са в списъка, не следва да се изключват от новия 
списък. Промишлеността се нуждае от предсказуемост в дългосрочен план; поради 
тази причина Комисията следва да се ръководи от принципа на регулаторна 
последователност.

Изменение 50
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс
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Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Адаптирането на графика на 
търговете следва да се разглежда по-
скоро като краткосрочно действие, а 
не като структурна мярка, насочена 
към решаване на проблемите с 
пазарните неравновесия, които 
засягат СТЕ на ЕС. С оглед нуждата 
от представяне на структурните 
мерки, необходими за коригирането на 
пропуските на системата на СТЕ на 
ЕС, през осемгодишния период, 
започващ от 1 януари 2013 г., следва 
да бъде извършена само една такава 
адаптация.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 51
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В интерес на прозрачността 
Комисията следва да бъде задължена 
да покаже пред Парламента и 
Съвета, че са налице извънредни 
обстоятелства и че критериите, 
уреждащи евентуална бъдеща 
адаптация на графика за всеки период 
след посочения в член 13, параграф 1 
от Директива 2003/87/ЕО, са 
изпълнени.



PE513.015v03-00 22/37 AM\940188BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 52
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Адаптирането на графика на 
търговете следва да се разглежда по-
скоро като краткосрочна мярка, а не 
като структурна мярка, насочена към 
решаване на проблемите с пазарните 
неравновесия, които засягат СТЕ на 
ЕС.

Or. fr

Изменение 53
Теодорос Скилакакис

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

Целта на СТЕ е намаляване на емисиите, а не формирането на цената им. Във време 
на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара за сметка на отрасъла на 
слънчевата енергия и потребителите. Съгласно данни на Департамента по 
енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, приходите от пълното 
изтегляне на 900 млн. тона квоти за емисии ще бъдат непропорционално поети от по-
слабите в икономическо отношение държави членки. Тежестта като процент от 
БВП ще бъде по-голяма в: България, Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, 
Литва и Гърция.
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Изменение 54
Джанкарло Скота, Оресте Роси
Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Поради това Директива 2003/87/ЕО 
следва да бъде отменена, считано от 
1 януари 2021 г.,,,

Or. it

Изменение 55
Джанкарло Скота, Оресте Роси
Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) По общо, основаващата се на 
пазарни механизми политика в 
областта на изменението на 
климата, както е посочена в 
Протокола от Киото, показа, че не е 
ефективна, особено когато тези 
механизми не се прилагат на глобално 
равнище, а също така и че не е 
прозрачна. Следователно ЕС следва да 
обмисли своевременното приемане на 
алтернативни политики.

Or. it

Изменение 56
Йо Лайнен

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) С цел поддържане на доброто 
функциониране на пазара, Комисията 
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следва, когато е целесъобразно, да 
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 57
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Технологиите за улавяне и 
съхранение на СО2 (ТУС) и 
развитието на някои възобновяеми 
източници на енергия понастоящем 
са скъпи и тяхното 
разходоефективно и достъпно от 
икономическа гледна точка 
разполагане ще зависи от 
последващото развитие на тези 
технологии. Реформата на схемата 
за търговия с емисии следва да е 
насочена към ефективното 
насърчаване и осигуряването по този 
начин на необходимите инвестиции в 
научноизследователската и 
развойната дейност, така че 
нисковъглеродните технологии да 
навлязат на пазара.

Or. en

Изменение 58
Рихард Зебер, Романа Йордан, Пилар дел Кастильо, Ейя-Рита Корхола, Елизабета 
Гардини, Кристина Гутиерес-Кортинес
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Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Преди да представи предложения 
за структурни мерки за 
преразглеждане на Директива 
2003/87/ЕО, Комисията следва, в 
допълнение към мерките, предложени 
в доклада от 2012 г. относно пазара на 
въглеродни емисии, да разгледа 
допълнителни мерки с цел да се 
гарантира, че схемата остава изцяло 
основана на пазара система. Освен 
това Комисията следва да предложи 
задължително целево използване на 
приходите от търгове за новаторски 
екологични технологии; списъкът на 
засегнатите от опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
отрасли и подотрасли не следва да се 
коригира, за да се гарантира 
възможно най-голяма сигурност за 
промишлеността.

Or. en

Изменение 59
Рихард Зебер, Романа Йордан, Пилар дел Кастильо, Ейя-Рита Корхола, Елизабета 
Гардини, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Настоящата ниска цена на 
въглеродните емисии се дължи, наред 
с другото, на широкия набор 
национални схеми за подпомагане за 
възобновяемите източници на 
енергия, които са следствие от 
Директивата за енергията от 
възобновяеми източници. За да се 
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увеличи ефективността на СТЕ на 
ЕС в дългосрочен план и за да се 
гарантира регулаторна стабилност, 
Комисията следва да представи до 
края на 2013 г. структури за по-добре 
интегрирана система за насърчаване 
на възобновяемите източници на 
енергия на равнище ЕС след 2020 г. 
Комисията следва също да проучи 
възможностите за създаване на 
целеви резерв (основаващ се на NER 
300) за подпомагане на новаторските 
технологии за устойчива енергетика.

Or. en

Изменение 60
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Всякакви мерки за реформа на 
схемата следва да бъдат замислени 
така, че да се изгради доверие в 
дългосрочната стабилност на 
системата за ограничаване и 
търговия с емисии, като 
същевременно се позволи на пазара да 
определи цената, на която се 
търгуват квотите; следва да се 
установят разпоредби и мерки за 
гарантиране, че преките приходи от 
търговете на квоти се инвестират в 
научни изследвания, за да станат 
нисковъглеродните технологии по-
евтини.

Or. en

Изменение 61
Теодорос Скилакакис
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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 
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

Целта на СТЕ е намаляване на емисиите, а не формирането на цената им. Във време 
на рецесия Комисията се намесва пряко на пазара за сметка на отрасъла на 
слънчевата енергия и потребителите. Съгласно данни на Департамента по 
енергетика и климатични промени в Обединеното Кралство, приходите от пълното 
изтегляне на 900 млн. тона квоти за емисии ще бъдат непропорционално поети от по-
слабите в икономическо отношение държави членки. Тежестта като процент от 
БВП ще бъде по-голяма в: България, Естония, Румъния, Чешката република, Словакия, 
Литва и Гърция.

Изменение 62
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Схемата за търговия с емисии на 
парникови газове, установена от 
Директива 2003/87/ЕО, ще спре да се 
прилага на 31 декември 2020 г. 
Следователно Директива 2003/87/ЕО 
следва да се отмени, считано от 1 
януари 2021 г.

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

Or. it

Изменение 63
Холгер Крамер, Теодорос Килакакис, Брита Раймерс

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 адаптира графика за всеки 
период.

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 64
Рихард Зебер, Романа Йордан, Елизабета Гардини, Пилар дел Кастильо, Кристина 
Гутиерес-Кортинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

„Когато оценка показва за отделните 
промишлени сектори, че не се очаква 
значимо влияние върху инсталации, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, или 
когато се предлагат политически 
мерки на ЕС с оглед компенсиране на 
потенциалното увеличаване на 
косвените разходи, Комисията може, 
когато това е целесъобразно, да 
адаптира графика за посочения в член 
13, параграф 1 период, започващ на 1 
януари 2013 г., за максимален брой от 
900 милиона квоти. Когато 
Комисията предлага да изтегли 
известен брой квоти, тя гарантира, 
че въпросните квоти се въвеждат 
обратно по линеен начин, като се 
започне от годината, следваща 
датата на изтегляне на квотите. 
Комисията извършва не повече от 
една такава адаптация до 2020 г.“

Or. en

Изменение 65
Софи Окони, Ан Делво

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

„Когато оценка показва за отделните 
промишлени сектори, че не се очаква 
значимо влияние върху сектори или 
подсектори, изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, или когато се предлагат 
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политически мерки на ЕС с оглед 
компенсиране на потенциалното 
увеличаване на косвените разходи, 
Комисията може, когато е 
целесъобразно, да адаптира графика за 
посочения в член 13, параграф 1 
период, започващ на 1 януари 2013 г., 
за максимален брой от 900 милиона 
квоти. Комисията извършва само 
една такава адаптация до 2020 г.“

Or. en

Изменение 66
Карл-Хайнц Флоренц

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 оценка показва за отделните 
промишлени сектори, че не се очаква 
значимо влияние върху инсталации, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, или 
когато Комисията предлага 
политически мерки с оглед 
компенсиране на потенциалното 
увеличаване на косвените разходи, 
Комисията може, когато това е 
целесъобразно, да адаптира графика за
посочения в член 13, параграф 1 
период, започващ през януари 2013 г., 
за максимален брой от 900 милиона 
квоти. 
Когато Комисията предлага да 
изтегли известен брой квоти, тя 
трябва да гарантира, че тези квоти 
се пускат повторно по предвидим 
начин.
Комисията извършва не повече от 
една такава адаптация до 2020 г.
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600 млн. от тези изтеглени квоти се 
използват за насърчаването на 
демонстрационни проекти за 
намаляване на CO2 в енергоемките 
сектори („фонд за промишлени 
иновации”). За тази цел се развива 
фонд, основаващ се на принципа на 
NER300 (Член 10а, параграф 8).
Проектите, които се подпомагат от 
този фонд за промишлени иновации, 
се избират не по-късно от 31 декември 
2020 г.
За тази цел Решение 2010/670/EС1 на 
Комисията за определяне на 
критерии и мерки за финансирането 
на демонстрационни проекти със 
стопански характер се изменя не по-
късно от 31 декември 2015 г.,
____________
1OВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39.

Or. en

Обосновка

В случай, че графикът бъде приет приходите от прехвърлените квоти ще се 
използват за подпомагане на енергоемката промишленост да намали емисиите на 
СО2 чрез създаването на фонд за промишлени иновации. Той ще бъде изграден 
съгласно вече съществуващия в рамките на Директивата аз СТЕ модел на NER300. 
Квотите на този фонд ще бъдат целеви и не могат да бъдат оставяни за по-късен 
етап.

Изменение 67
Тадеуш Цимански, Збигнев Жьобро

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 

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

че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара, единствено 
ако са спазени следните условия:
a) във всяка държава членка е налице 
постоянен икономически ръст от 
поне 1% за поне една година; и
б) нивото на енергийна бедност във 
всяка държава членка не превишава 
8% съгласно модела на Обединеното 
кралство за индекс на енергийната 
бедност.

Or. en

Изменение 68
Андрес Перельо Родригес

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

Когато такава адаптация води до 
това значителен брой квоти да не 
бъдат предложени на търг в 
началото на третата фаза на СТЕ на 
ЕС, тези квоти се използват за 
създаването на нов резерв за 
повишаване на стабилността на СТЕ 
на ЕС и за допринасяне към 
социалните и свързаните с уменията 
аспекти на прехода към 
нисковъглеродна икономика.

Or. en

Обосновка

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 



AM\940188BG.doc 33/37 PE513.015v03-00

BG

not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Изменение 69
Жан-Пиер Оди

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 адаптира 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 
извършва не повече от една такава 
адаптация.

Or. fr

Изменение 70
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс

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 адаптира графика 
за всеки период, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. През 
периода, посочен в член 13, параграф 1, 
Комисията извършва не повече от 
една такава адаптация.
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Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).

Изменение 71
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До 30 юни 2015 г. Комисията 
изпраща на Европейския парламент и 
на Съвета проучване на 
осъществимостта и анализ на 
разходите и ползите от политиките 
в областта на изменението на 
климата, основаващи се на различни 
от пазарните механизми 
инструменти, в т.ч. въвеждането на 
въглероден данък по границите на ЕС.

Or. it

Изменение 72
Крис Дейвис

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Комисията се насърчава да представи 
предложения за изменение на член 
10а, параграф 8 от Директива 
2003/87/ЕО, за да се разшири 
действието на съществуващия 
механизъм на ЕС за финансиране 
(„NER 300”) на развитието на 
новаторски нисковъглеродни 
технологии, както и за това той да се 
прилага за разработки, които могат 
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да намалят разходите и въглеродните 
емисии на енергоемките промишлени 
отрасли.
Механизмът се финансира от
продажбата на част или на всички 
тези квоти, които настоящото 
Решение временно изтегля от СТЕ. 
Наличното финансово подпомагане се 
разпределя преди края на третата 
фаза през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Съществуващият механизъм за финансиране „NER 30” произхожда от продажбата 
на 300 млн. квоти от СТЕ и подпомага развитието на редица новаторски проекти за 
възобновяеми източници на енергия. Продажбата на прехвърлени квоти може да 
предостави допълнително финансиране и тя следва да се разшири, така че да се 
насърчат технологичните иновации, които могат да бъдат от полза на енергоемките 
промишлени отрасли. Такава продажба временно ще намали цената на въглеродните 
емисии, като същевременно ще гарантира, че квотите са постоянно изключени от 
СТЕ.

Изменение 73
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за решение
Член 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Когато това е целесъобразно 
Комисията представя преразгледано 
предложение с цел:
а) изменение на член 9 от Директива 
2003/87/ЕО, за да се разясни, че 
коефициентът на линейно намаление 
от 1,74% годишно ще продължи да се 
прилага след 2020 г. Провежда се 
оценка на въздействието на 
различните възможности и за всички 
икономически сектори и бизнес 
сценарии и, ако това е необходимо, се 
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разглежда още по-строго прилагане на 
системата, за да се постигнат 
дългосрочните цели на ЕС за 
декарбонизация в годините до 2050 г. и 
след това. В този преглед се вземат 
предвид състоянието на 
международния пазар на въглеродни 
емисии и въпроса с изместването на 
въглеродни емисии;
б) изменение на член 10 от Директива 
2003/87/ЕО за въвеждане на последващ 
механизъм в системата, при който 
издаването на квоти в съответствие 
с ограничението ще се адаптира като 
се взема предвид степента на 
активност на всеки етап от 
икономическия цикъл. В 
предложенията се предвижда „банка 
за въглеродни емисии”, в която 
излишните квоти могат да бъдат 
внасяни и от която тези квоти 
могат да бъдат освобождавани. в 
случай, че бъде създадена такава 
„банка за въглеродни емисии” се 
предвиждат ясни правила относно 
обстоятелствата, при които 
квотите трябва да бъдат внасяни и 
освобождавани;
в) изменение на член 10, параграф 3 от 
Директива 2003/87/ЕО, за да се 
гарантира, че всички събрани от 
тръжната продажба на квотите 
приходи са насочени към инвестиции 
в научноизследователска и развойна 
дейност в областта на 
нисковъглеродните технологии.

Or. en

Изменение 74
Бас Ейкхаут, Линда Макаван, Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Сабине Вилс
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Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Настоящото решение влиза в сила в 
деня на приемането му.

Or. en

Обосновка

Текст на председателството на Съвета от 22 февруари (6705/13).


