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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за 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
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0416),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0203/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност3,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C , , стр.
2 ОВ C , , стр.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
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Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В своята резолюция от 15 март 
2012 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност 
(2011/2095(INI))1 Европейският 
парламент призова Комисията да 
приеме мерки за коригиране на 
недостатъците на схемата за 
търговия с емисии на Европейския 
съюз (СТЕ на ЕС), за да може тя да 
функционира съгласно първоначално 
предвиденото и, ако е целесъобразно, 
преди започването на третия период 
на търговия, да измени регламента, 
приет съгласно член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО, за да приложи 
подходящи мерки, които могат да 
включват отнемане на необходимото 
количество квоти.
______________
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) 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 СТЕ 
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на ЕС.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 4

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 
член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО. Комисията 
следва да може да извършва не повече 
от една такава адаптация, 
единствено през осемгодишния 
период, започващ на 1 януари 2013 г.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Адаптирането на графика за 
провеждане на търговете следва да се 
разглежда по-скоро като действие в 
средносрочен план, а не като 
структурна мярка, насочена към 
преодоляване на пазарните 
дисбаланси на СТЕ на ЕС, като то не 
трябва да подкопава стабилността и 
предвидимостта на СТЕ на ЕС.

Or. en

Изменение 6

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

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. en
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Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (СТЕ на ЕС) е инструмент с 
ключово значение за намаляването на промишлените емисии на ЕС по 
разходоефективен начин. От началото на втория период на търговия през 2008 г. 
емисиите бяха намалени с повече от 10%. Първоначалното намерение на тази политика 
беше да се създаде основана на пазара мярка, която да стимулира цената на въглерода, 
влияейки по този начин положително на инвестициите в нисковъглеродни технологии и 
енергия от възобновяеми източници, което от своя страна да доведе до намаляване на 
емисиите. Намалението на емисиите през втория период на търговия може обаче до 
голяма степен да се припише на икономическия спад, който доведе до намаление на 
икономическите дейности и производство, както се посочва в доклада на Комисията 
относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г. 

Въпреки че се наблюдава намаление на емисиите от началото на СТЕ на ЕС, схемата 
понастоящем е изправена пред сериозни неравновесия. Настоящата икономическа 
криза, съчетана със значителен приток на външни кредити за намаляване на емисиите 
от механизма за чисто развитие (МЧР), както и известен брой нормативни разпоредби 
относно прехода към третия период на търговия (2013-2020 г.), доведоха до значителен 
излишък от квоти. Към края на 2011 г. беше натрупан излишък от 955 милиона квоти, 
който ще продължи да нараства. Цената на въглеродния диоксид спадна от 
приблизително 30 евро/т на около 7 евро/т, тъй като предлагането на квоти далеч 
надхвърля търсенето.

Понижението на цената на въглерода не е адекватен отговор за укрепването на 
достатъчно устойчиви научни и технологични иновации и поради това се превърна във 
фактор за намаляването на стимулите за инвестиции в нисковъглеродни технологии и 
увеличаването на риска от обвързване на Европейския съюз с инфраструктури с висока 
въглеродна интензивност. Докладчикът предлага приемането както на краткосрочни, 
така и на дългосрочни мерки, с оглед преодоляването на настоящите неравновесия в 
СТЕ на ЕС. При все че проектът на регламент на Комисията, изменящ Регламент (ЕС) 
№1031/2010 в частност за определяне на обемите квоти за емисии на парникови газове, 
които да бъдат продадени на търг през периода 2013-2020 г. (така наречената мярка по 
процедурата на комитети с последващо предоставяне), принадлежи към първата 
категория, докладът относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии 
през 2012 г. очертава възможни структурни мерки.

Целта на настоящия доклад е да се разяснят законодателните разпоредби относно 
графика на търговете за квоти съгласно Директива 87/2003/ЕО. Докладчикът счита, че 
Комисията следва да може да адаптира графика на търговете, приет съгласно член 10, 
параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО. Приемането на такива мерки обаче следва да бъде 
ограничено единствено за извънредни обстоятелства, подобни на тези, пред които е 
изправена понастоящем СТЕ на ЕС. Освен това, за да се гарантира, че стабилността и 
предвидимостта на СТЕ на ЕС не са застрашени, докладчикът предлага решението за 
адаптиране на графика за търговете да се изпълнява само веднъж през третия период на 
търговия на СТЕ на ЕС. В тази връзка предлаганата краткосрочна мярка не следва да се 
разглежда като решение на настоящите дисбаланси, а по-скоро като възможност, която 
гарантира стабилността на СТЕ на ЕС до приемането на необходимите дългосрочни 
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структурни мерки.


