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Изменение 17
Робер Гьобелс

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Действията през 2014 година биха били преждевременни предвид факта,че все още не 
е сключено международно споразумение в ИКАО. Освен това, авиокомпаниите, които 
осъществяват дейност в ЕС не бива да бъдат задължавани да изпълняват 
административни задачи, които нямат еквивалент в останалата част на света.

Изменение 18
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът се стреми да осигури 
бъдещо международно споразумение 
за контрол на въздействията върху 
парниковия газ от авиацията, като 
междувременно ограничава 
въздействията върху изменението на 
климата от авиационните дейности 
до и от летища в Съюза чрез 
самостоятелно действие. С цел да се 
осигури, че тези цели са взаимно 
подкрепящи се и не са в противоречие, 
е целесъобразно да се вземат предвид 
развитието и становищата, изразени 
на международни форуми и по-
специално, да се вземе предвид 
резолюцията, която съдържа 
„Консолидиран отчет за 
продължаващите политики и 
практики на ICAO, свързани с 

заличава се
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опазването на околната среда“, 
приета на 38-мата сесия на 
Асамблеята на Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване (ICAO).

Or. nl

Изменение 19
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът се стреми да осигури бъдещо 
международно споразумение за контрол 
на въздействията върху парниковия газ 
от авиацията, като междувременно 
ограничава въздействията върху 
изменението на климата от 
авиационните дейности до и от 
летища в Съюза чрез самостоятелно 
действие. С цел да се осигури, че тези 
цели са взаимно подкрепящи се и не са 
в противоречие, е целесъобразно да се 
вземат предвид развитието и 
становищата, изразени на 
международни форуми и по-специално, 
да се вземе предвид резолюцията, която
съдържа „Консолидиран отчет за 
продължаващите политики и практики 
на ICAO, свързани с опазването на 
околната среда“, приета на 38-мата 
сесия на Асамблеята на 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ICAO).

(1) Съюзът се стреми да осигури бъдещо 
международно споразумение за контрол 
на въздействията на парниковия газ от 
авиацията. Целесъобразно ще бъде да се 
вземат предвид, както и в момента,
развитието и становищата, изразени на 
международни форуми и по-специално, 
да се вземе предвид резолюцията, която 
съдържа „Консолидиран отчет за 
продължаващите политики и практики 
на ICAO, свързани с опазването на 
околната среда“, приета на 38-мата 
сесия на Асамблеята на 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ICAO).

Or. de

Изменение 20
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът се стреми да осигури бъдещо 
международно споразумение за контрол 
на въздействията върху парниковия газ 
от авиацията, като междувременно 
ограничава въздействията върху 
изменението на климата от
авиационните дейности до и от 
летища в Съюза чрез самостоятелно 
действие. С цел да се осигури, че тези 
цели са взаимно подкрепящи се и не са в 
противоречие, е целесъобразно да се 
вземат предвид развитието и 
становищата, изразени на 
международни форуми и по-специално, 
да се вземе предвид резолюцията, която 
съдържа „Консолидиран отчет за 
продължаващите политики и практики 
на ИКАО, свързани с опазването на 
околната среда“, приета на 38-мата 
сесия на Асамблеята на 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО).

(1) Съюзът се стреми да осигури бъдещо 
международно споразумение за контрол 
на въздействията върху парниковия газ 
от международната авиация, като 
междувременно ограничава 
въздействията върху изменението на 
климата от авиацията в Съюза и ЕИП
чрез самостоятелно действие. С цел да 
се осигури, че тези цели са взаимно 
подкрепящи се и не са в противоречие, е 
целесъобразно да се вземат предвид 
развитието и становищата, изразени на 
международни форуми и по-специално, 
да се вземе предвид резолюцията, която 
съдържа „Консолидиран отчет за 
продължаващите политики и практики 
на ИКАО, свързани с опазването на 
околната среда“, приета на 38-мата 
сесия на Асамблеята на 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Or. en

Изменение 21
Сату Хаси

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Очевидно е, че секторът на 
авиацията трябва да се придържа 
към законодателството на Съюза, 
когато извършва дейност в рамките 
на своята територия. Също така 
следва да се отбележи, че секторът 
на авиацията в ЕС се възползва от 
редица субсидии, като например той е 
освободен от данък добавена 
стойност, за разлика от други 
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потребителски услуги, а също и от 
данък гориво. Секторът се възползва 
също така от много щедри правила за 
държавна помощ, заложени в 
насоките на Общността относно 
финансирането на летищата и 
началната помощ за авиокомпании с 
полети от регионални летища. 
Комисията следва да разгледа тези 
освобождавания и да включи ДДС за 
всички полети в рамките на ЕС и 
полетите от ЕС до степента, в 
която те се считат за потребление 
на ЕС. Освен това Комисията следва 
да предоговори всички споразумения за 
въздухоплавателни услуги по начин, 
който да гарантира разрешаването и 
насърчаването на данъчното облагане 
на горивото.

Or. en

Обосновка

Следва да се обърне внимание на нарушаването на конкуренцията в транспортния 
сектор поради разрешенията, дадени на сектора на авиацията.

Изменение 22
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вследствие на това, е желателно 
временно изискванията, определени в 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета4, да се 
считат за изпълнени, когато се 
изпълняват задължения по 
отношение на определен процент от 
емисиите от полети до и от летища 
в трети държави. По този начин 
Съюзът подчертава, че могат да се 
прилагат изисквания по отношение 

заличава се
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на определени проценти от емисиите 
от полети съответно до и от 
летища в държави от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), 
както могат и да се прилагат правни 
изисквания върху по-голям дял от 
емисиите от полети до и от такива 
летища.
__________________
4 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

Or. de

Изменение 23
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вследствие на това, е желателно 
временно изискванията, определени в
Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета4, да се считат 
за изпълнени, когато се изпълняват 
задължения по отношение на 
определен процент от емисиите от
полети до и от летища в трети 
държави. По този начин Съюзът 
подчертава, че могат да се прилагат 
изисквания по отношение на 
определени проценти от емисиите от 
полети съответно до и от летища в 
държави от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), 
както могат и да се прилагат правни 

(2) Приемането на Решение № 
377/2013/ЕС за временна дерогация от
Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент4 и Съвета улесни 
напредъка в ИКАО. За поддържане на
инициативата и улесняване на 
сключването на споразумение за 
глобална схема с основани на пазара 
мерки за международната авиация на 
следващата Асамблея на ИКАО е 
желателно временно да се отложи 
привеждането в сила на изисквания, 
свързани с полети съответно до и от 
летища в държави извън Съюза и
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП).
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изисквания върху по-голям дял от 
емисиите от полети до и от такива 
летища.
__________________ __________________

4 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 (ОВ L 275,
25.10.2003 г., стр. 32).

4 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 (ОВ L 275,
25.10.2003 г., стр. 32).

Or. en

Изменение 24
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вследствие на това, е желателно 
временно изискванията, определени в 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета4, да се считат за 
изпълнени, когато се изпълняват 
задължения по отношение на определен 
процент от емисиите от полети до и от 
летища в трети държави. По този начин 
Съюзът подчертава, че могат да се 
прилагат изисквания по отношение на 
определени проценти от емисиите от 
полети съответно до и от летища в 
държави от Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), както могат и да се 
прилагат правни изисквания върху по-
голям дял от емисиите от полети до и от 
такива летища.

(2) Вследствие на това, с цел да се 
запази импулсът, постигнат на 
Асамблеята на ИКАО през 2013 г. и да 
се улесни постигането на напредък на 
предстоящата Асамблея на ИКАО 
през 2016 г., е желателно временно 
изискванията, определени в Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета4, да се считат за изпълнени за 
периода до 2016 г., когато се изпълняват 
задължения по отношение на определен 
процент от емисиите от полети до и от 
летища в трети държави. По този начин 
Съюзът подчертава, че могат да се 
прилагат изисквания по отношение на 
определени проценти от емисиите от 
полети съответно до и от летища в 
държави от Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), както могат и да се 
прилагат правни изисквания върху по-
голям дял от емисиите от полети до и от 
такива летища.
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__________________ __________________
4 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 (ОВ L 275,
25.10.2003 г., стр. 32).

4 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 (ОВ L 275,
25.10.2003 г., стр. 32).

Or. en

Изменение 25
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Докато прилагането на Директива 
2003/87/ЕО продължава да се основава 
на пристигането или заминаването 
от летища в Съюза, за да бъде просто 
и работещо средство за ограничаване 
на прилагането на регионални, 
основани на пазара мерки през 7-те 
години до влизането в действие на 
глобална мярка, основана на пазара, 
процентите са изчислени от 
Евроконтрол въз основа на тази част 
от разстоянието по голямата 
окръжност между главните летища 
в държавите от ЕИП и в трети 
държави, която не излиза на повече 
от 12 мили от най-издадената точка 
на бреговата линия на ЕИП. Тъй като 
Съюзът не счита, че глобалната 
мярка, основана на пазара следва да се 
базира на съображения за реалното 
въздушно пространство, сравнено с 
пристигането или заминаването от 
летищата, значението на 
процентите е ограничено до 2020 г.

заличава се
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Or. en

Изменение 26
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Докато прилагането на Директива 
2003/87/ЕО продължава да се основава 
на пристигането или заминаването 
от летища в Съюза, за да бъде просто 
и работещо средство за ограничаване 
на прилагането на регионални, 
основани на пазара мерки през 7-те 
години до влизането в действие на 
глобална мярка, основана на пазара, 
процентите са изчислени от 
Евроконтрол въз основа на тази част 
от разстоянието по голямата 
окръжност между главните летища 
в държавите от ЕИП и в трети 
държави, която не излиза на повече 
от 12 мили от най-издадената точка 
на бреговата линия на ЕИП. Тъй като 
Съюзът не счита, че глобалната 
мярка, основана на пазара следва да се 
базира на съображения за реалното 
въздушно пространство, сравнено с 
пристигането или заминаването от 
летищата, значението на 
процентите е ограничено до 2020 г.

заличава се

Or. de

Изменение 27
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Докато прилагането на Директива 
2003/87/ЕО продължава да се основава 
на пристигането или заминаването от 
летища в Съюза, за да бъде просто и 
работещо средство за ограничаване на 
прилагането на регионални, основани на 
пазара мерки през 7-те години до 
влизането в действие на глобална мярка, 
основана на пазара, процентите са 
изчислени от Евроконтрол въз основа на 
тази част от разстоянието по голямата 
окръжност между главните летища в 
държавите от ЕИП и в трети държави, 
която не излиза на повече от 12 мили от 
най-издадената точка на бреговата 
линия на ЕИП. Тъй като Съюзът не 
счита, че глобалната мярка, основана на 
пазара следва да се базира на 
съображения за реалното въздушно 
пространство, сравнено с пристигането 
или заминаването от летищата, 
значението на процентите е ограничено 
до 2020 г.

(3) Докато прилагането на Директива 
2003/87/ЕО продължава да се основава 
на пристигането или заминаването от 
летища в Съюза, за да бъде просто и 
работещо средство за ограничаване на 
прилагането на регионални, основани на 
пазара мерки през 3-те години до 
влизането в действие на глобална мярка, 
основана на пазара, която ще бъде 
договорена на 39-тата Асамблея на 
ИКАО през 2016 г., процентите са 
изчислени от Евроконтрол въз основа на 
тази част от разстоянието по голямата 
окръжност между главните летища в 
държавите от ЕИП и в трети държави, 
която не излиза на повече от 200 мили 
от най-издадената точка на бреговата 
линия на ЕИП. Тъй като Съюзът не 
счита, че глобалната мярка, основана на 
пазара следва да се базира на 
съображения за реалното въздушно 
пространство, сравнено с пристигането 
или заминаването от летищата, 
значението на процентите е ограничено 
до 2016 г. Това ограничение изтича на 
31 декември 2016 г. Ако 39-тата 
Асамблея на ИКАО се договори за 
мерки, базирани на глобален пазар със 
съответния еквивалентен 
екологосъобразен интегритет, 
приложени към текущото 
законодателство, Комисията ще 
предложи необходимите изменения 
към въпросното законодателство 
възможно най-бързо след 39-тата 
Асамблея.

Or. en

Изменение 28
Сату Хаси
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Докато прилагането на Директива 
2003/87/ЕО продължава да се основава 
на пристигането или заминаването от 
летища в Съюза, за да бъде просто и 
работещо средство за ограничаване на 
прилагането на регионални, основани на 
пазара мерки през 7-те години до
влизането в действие на глобална 
мярка, основана на пазара, процентите 
са изчислени от Евроконтрол въз основа 
на тази част от разстоянието по 
голямата окръжност между главните 
летища в държавите от ЕИП и в трети 
държави, която не излиза на повече от
12 мили от най-издадената точка на 
бреговата линия на ЕИП. Тъй като 
Съюзът не счита, че глобалната мярка, 
основана на пазара следва да се базира 
на съображения за реалното въздушно 
пространство, сравнено с пристигането 
или заминаването от летищата, 
значението на процентите е ограничено 
до 2020 г.

(3) Докато прилагането на
Директива 2003/87/ЕО продължава да се 
основава на пристигането или 
заминаването от летища в Съюза, за да 
бъде просто и работещо средство за 
ограничаване на прилагането на 
регионални, основани на пазара мерки 
през трите години до приемането, по 
време на 39-та Асамблея на ИКАО, на
глобална мярка, основана на пазара,
която да се ратифицира и прилага по 
отношение на по-голямата част от 
емисиите на международната 
авиация, процентите са изчислени от 
Евроконтрол въз основа на тази част от 
разстоянието по голямата окръжност 
между главните летища в държавите от 
ЕИП и в трети държави, която не излиза 
на повече от 200 мили от най-
издадената точка на бреговата линия на 
ЕИП. Тъй като Съюзът не счита, че 
глобалната мярка, основана на пазара 
следва да се базира на съображения за 
реалното въздушно пространство, 
сравнено с пристигането или 
заминаването от летищата, значението 
на процентите е ограничено до 2016 г.
От 1 януари 2017 г. всички проценти 
ще бъдат установени на 50 % до 
влизането в действие на глобален 
пазарен механизъм с еквивалентен 
екологосъобразен интегритет, като 
отговорност за останалите 50 % носи 
другата държава.

Or. en

Обосновка

Предложеният периметър от 12 морски мили е изкуствено занижен за авиационните 
дейности. 200 мили е обхватът на изключителното стопанско пространство на ЕИП. 
От 2017 г. до влизането в действие на международен основан на пазара механизъм, 
европейската схема за търговия с емисии на ЕС следва да обхваща 50 % от 
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пристигащите и заминаващите полети, като регулирането на останалата половина 
следва да е отговорност на другата държава.

Изменение 29
Холгер Крамер

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се установи процент от 
проверени емисии за полети 
съответно до и от летища в трети 
държави, трябва да са известни 
емисиите за целия полет. При все 
това, не се вземат под внимание 
емисиите, които не попадат в този 
процент.

заличава се

Or. en

Изменение 30
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се установи процент от 
проверени емисии за полети 
съответно до и от летища в трети 
държави, трябва да са известни 
емисиите за целия полет. При все 
това, не се вземат под внимание 
емисиите, които не попадат в този 
процент.

заличава се

Or. de
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Изменение 31
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В допълнение, по отношение на 
полетите съответно до и от трети 
държави, даден оператор на 
въздухоплавателни средства следва да 
може да избере да не докладва 
проверени емисии за тези полети, а 
вместо това да разчита на оценка на 
емисиите, които не са извън 
държавите членки на ЕИП от такива 
полети, която е възможно най-точна.

заличава се

Or. de

Изменение 32
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В допълнение, по отношение на 
полетите съответно до и от трети 
държави, даден оператор на 
въздухоплавателни средства следва да 
може да избере да не докладва 
проверени емисии за тези полети, а 
вместо това да разчита на оценка на 
емисиите, които не са извън 
държавите членки на ЕИП от такива 
полети, която е възможно най-точна.

заличава се

Or. en

Изменение 33
Холгер Крамер
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В допълнение, по отношение на 
полетите съответно до и от трети 
държави, даден оператор на 
въздухоплавателни средства следва да 
може да избере да не докладва 
проверени емисии за тези полети, а 
вместо това да разчита на оценка на 
емисиите, които не са извън 
държавите членки на ЕИП от такива 
полети, която е възможно най-точна.

заличава се

Or. en

Изменение 34
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прилагането на процент за 
проверените емисии за полети 
съответно до и от летища в трети 
държави или използването на 
алтернативен подход от 
операторите следва да е по 
отношение на емисиите за 2014 г. и 
нататък, за да се даде време на 
операторите да разберат тези 
подходи, когато планират полетните 
си дейности.

заличава се

Or. de

Изменение 35
Холгер Крамер
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Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прилагането на процент за 
проверените емисии за полети 
съответно до и от летища в трети 
държави или използването на 
алтернативен подход от 
операторите следва да е по 
отношение на емисиите за 2014 г. и 
нататък, за да се даде време на 
операторите да разберат тези 
подходи, когато планират полетните 
си дейности.

заличава се

Or. en

Изменение 36
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прилагането на процент за 
проверените емисии за полети 
съответно до и от летища в трети 
държави или използването на 
алтернативен подход от операторите 
следва да е по отношение на емисиите
за 2014 г. и нататък, за да се даде 
време на операторите да разберат тези 
подходи, когато планират полетните си 
дейности.

(9) Прилагането на процент за 
проверените емисии за полети 
съответно до и от летища в трети 
държави или използването на 
алтернативен подход от операторите 
следва да е по отношение на емисиите
от 2014 г. до 2016 г., за да се даде време 
на операторите да разберат тези 
подходи, когато планират полетните си 
дейности,

Or. en

Изменение 37
Вернер Ланген, Херберт Ройл
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Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Без да се засяга глобалната, 
основана на пазара мярка, която ще се 
прилага от 2020 г., емисиите от 
полети съответно до и от държави, 
които са развиващи се държави и 
чийто дял от общото количество 
тонкилометри от дейностите на 
международното гражданско 
въздухоплаване е по-малък от 1 %, 
следва да са освободени за периода 
2014—2020 г. Държавите, които за 
целите на настоящото предложение 
се считат за развиващи се, са тези, 
които в момента на приемането на 
настоящото предложение се ползват 
от преференциален достъп до пазара 
на Съюза в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
т.е. тези, които не са класифицирани 
през 2013 г. от Световната банка 
като държави с висок доход или с 
висок среден доход.

заличава се

Or. de

Изменение 38
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Без да се засяга глобалната, 
основана на пазара мярка, която ще се 
прилага от 2020 г., емисиите от полети 
съответно до и от държави, които са 
развиващи се държави и чийто дял от 
общото количество тонкилометри от 
дейностите на международното 

(10) Без да се засяга глобалната, 
основана на пазара мярка, която ще се 
прилага от 2020 г., емисиите от полети 
съответно до и от държави, които са 
развиващи се държави и чийто дял от 
общото количество тонкилометри от 
дейностите на международното 
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гражданско въздухоплаване е по-малък 
от 1 %, следва да са освободени за 
периода 2014—2020 г. Държавите, 
които за целите на настоящото 
предложение се считат за развиващи се, 
следва да са тези, които в момента на 
приемането на настоящото предложение 
се ползват от преференциален достъп до 
пазара на Съюза в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета, т.е. 
тези, които не са класифицирани през 
2013 г. от Световната банка като 
държави с висок доход или с по-висок 
среден доход.

гражданско въздухоплаване е по-малък 
от 1 %, следва да са освободени за 
периода 2014—2016 г. Държавите, 
които за целите на настоящото 
предложение се считат за развиващи се, 
следва да са тези, които в момента на 
приемането на настоящото предложение 
се ползват от преференциален достъп до 
пазара на Съюза в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 978/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета, т.е. 
тези, които не са класифицирани през 
2013 г. от Световната банка като 
държави с висок доход или с по-висок 
среден доход.

Or. en

Изменение 39
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) След Асамблеята на ИКАО през 
2016 г. Комисията следва да представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета, за да се осигури, че 
международното развитие може да 
бъде взето предвид и че на всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
дерогацията, ще се търси решение.

(12) След Асамблеята на ИКАО през 
2016 г. Комисията следва да представи 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно напредъка в 
прилагането на глобален, основан на 
пазара механизъм до 2020 г. и ако е 
целесъобразно предвид доклада, да 
излезе с предложение за изменение на 
настоящата Директива.

Or. en

Изменение 40
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
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Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

всички емисии от полети съответно до и 
от държави извън Европейското 
икономическо пространство за 2013 г.;

всички емисии от полети съответно до и 
от държави извън Европейското 
икономическо пространство за всяка 
календарна година между 2013 г. и 
2020 г. включително;

Or. en

Изменение 41
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

всички емисии от полети съответно до и 
от държави извън Европейското 
икономическо пространство за 2013 г.;

всички емисии от полети съответно до и 
от държави извън Европейското 
икономическо пространство за всяка 
календарна година между 2013 и 
2020 г.;

Or. de

Изменение 42
Вернер Ланген, Херберт Ройл
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 1 – алинея 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всички емисии от полети 
съответно до и от държави извън 
Европейското икономическо 
пространство за всяка календарна 
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година между 2013 и 2020 г.;

Or. de

Изменение 43
Холгер Крамер
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 1 – алинея 1– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

емисиите от полети до и от държави 
извън Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), за всяка 
календарна година от 2014 г. до 
2020 г., когато операторът на такива 
полети е върнал квоти по отношение 
на процентите на проверените 
емисии от тези полети, изброени в 
съответствие с приложение IIв или 
изчислени в съответствие с 
параграф 6;

заличава се

Or. en

Изменение 44
Вернер Ланген, Херберт Ройл
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28 а – параграф 1 – алинея 1– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

емисиите от полети до и от държави 
извън Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), за всяка 
календарна година от 2014 г. до 
2020 г., когато операторът на такива 
полети е върнал квоти по отношение 
на процентите на проверените 

заличава се
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емисии от тези полети, изброени в 
съответствие с приложение IIв или 
изчислени в съответствие с 
параграф 6;

Or. de

Изменение 45
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28 а – параграф 1 – алинея 1– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

емисиите от полети до и от държави 
извън Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), за всяка 
календарна година от 2014 г. до 2020 г., 
когато операторът на такива полети е 
върнал квоти по отношение на 
процентите на проверените емисии от 
тези полети, изброени в съответствие с 
приложение IIв или изчислени в 
съответствие с параграф 6;

емисиите от полети до и от държави 
извън Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), за всяка 
календарна година от 2014 г. до 2017 г., 
когато операторът на такива полети е 
върнал квоти по отношение на 
процентите на проверените емисии от 
тези полети, изброени в съответствие с 
приложение IIв или изчислени в 
съответствие с параграф 6;

Or. en

Изменение 46
Сату Хаси
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 1 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) емисии от полети до и от 
държави извън Европейското 
икономическо пространство от 
2017 г., където операторът на такива 
полети е върнал квоти по отношение 
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на 50 % от техните проверени емисии 
от тези полети;

Or. en

Обосновка

От 2017 г. до влизането в действие на глобален основан на пазара механизъм, 
европейската схема с емисии следва да обхваща 50 % от пристигащите и 
заминаващите полети, като регулирането на останалата половина следва да е 
отговорност на другата държава.

Изменение 47
Сату Хаси
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на 
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година до 2020 г., когато 
емисиите, за които този оператор на 
въздухоплавателни средства е 
отговорен, през календарната година са 
по-малко от 1 000 тона;

емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на 
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година до 2020 г., когато 
емисиите, за които този оператор на 
въздухоплавателни средства е 
отговорен, през календарната година са 
по-малко от 1 000 тона, и операторът е 
направил еквивалентен принос към 
Зеления фонд за климата, установен
съгласно Рамковата конвенция на 
ООН за изменението на климата, 
който е в размер на 10 Евро/тон СО2
през 2014 г. с ежегодно увеличение от 
3 Евро;

Or. en

Обосновка

Освобождаването на нетърговските въздухоплавателни средства, т.е. бизнес 
самолети, е приемливо, само ако те имат равностоен принос към Зеления фонд за 
климата, установен съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на 
климата. Предлаганата цена се основава на един от ценовите сценарии на Комисията 
в оценката на въздействието на предложението за предоставяне на наблюдение, 
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отчитане и проверка.

Изменение 48
Юдит А. Меркис
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на 
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година до 2020 г., когато 
емисиите, за които този оператор на 
въздухоплавателни средства е 
отговорен, през календарната година са 
по-малко от 1 000 тона;

емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година до 2016 г., когато 
емисиите, за които този оператор на 
въздухоплавателни средства е 
отговорен, през календарната година са 
по-малко от 100 тона;

Or. en

Изменение 49
Романа Йордан
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на 
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година до 2020 г., когато 
емисиите, за които този оператор на 
въздухоплавателни средства е 
отговорен, през календарната година са 
по-малко от 1000 тона;

емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на 
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година до 2016 г., когато 
емисиите, за които този оператор на 
въздухоплавателни средства е 
отговорен, през календарната година са 
по-малко от 1000 тона;

Or. en
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Изменение 50
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверените емисии, посочени в 
параграф 1, буква б), изчислени в 
съответствие с приложение IIв се 
считат за проверени емисии на 
оператора на въздухоплавателни 
средства за целите на членове 11а, 12 
и 14.

заличава се

Or. en

Изменение 51
Вернер Ланген, Херберт Ройл

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверените емисии, посочени в 
параграф 1, буква б), изчислени в 
съответствие с приложение IIв се 
считат за проверени емисии на 
оператора на въздухоплавателни 
средства за целите на членове 11а, 12 
и 14.

заличава се

Or. de

Изменение 52
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на дейността от 2013 г. 
до 2020 г. държавите членки публикуват 
броя на безплатните авиационни квоти, 
разпределени на всеки оператор до [OP: 
въведете дата 4 месеца след влизането в 
сила на настоящата директива].

По отношение на дейността от 2013 г. 
до 2020 г. държавите членки публикуват 
броя на безплатните авиационни квоти, 
разпределени на всеки оператор до [OP: 
въведете дата 3 месеца след влизането в 
сила на настоящата директива].

Or. ro

Изменение 53
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на дейността от 2013 г.
до 2020 г., държавите членки 
публикуват броя на безплатните 
авиационни квоти, разпределени на 
всеки оператор до [OP: въведете дата 
4 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива].

По отношение на дейността от 2013 г. 
до 2016 г., държавите членки 
публикуват броя на безплатните 
авиационни квоти, разпределени на 
всеки оператор до [OP: въведете дата 
4 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 54
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 3г, параграф 3, 
броят на квотите за предлагане на търг 
от всяка държава членка по отношение 
на периода 2013—2020 г., се намалява, 
така че да съответства на нейния дял от 
отредените ѝ авиационни емисии в
резултат от прилагането на член 28, 
букви а)—в).

Чрез дерогация от член 3г, параграф 3, 
броят на квотите за предлагане на търг 
от всяка държава членка по отношение 
на периода 2013—2016 г., се намалява, 
така че да съответства на нейния дял от 
отредените ѝ авиационни емисии в 
резултат от прилагането на член 28, 
букви а)—в).

Or. en

Изменение 55
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 12, параграф 
2а и член 14, параграф 3, за полетите
съответно до и от държави извън 
ЕИП даден оператор на 
въздухоплавателни средства може да 
избере да не докладва данни за 
емисиите използвайки процентите в 
приложение IIв, за да бъдат 
изчислени тези емисии от 
компетентния орган. При 
изчислението се вземат предвид 
стойностите от инструмента за 
малки емитери на емисии, одобрен от 
Комисията и попълнен от 
Евроконтрол с данни от програмата 
му за подпомагане на СТЕ. 
Компетентният орган докладва 
всички такива изчисления на 
Комисията. Изчисленията на емисии, 
направени по този начин, се считат 
за проверените емисии на оператора 
на въздухоплавателни средства за 

заличава се
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целите на членове 11а, 12, 14 и 28а.

Or. en

Изменение 56
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 12, 
параграф 2а и член 14, параграф 3, за 
полетите съответно до и от 
държави извън ЕИП даден оператор 
на въздухоплавателни средства може 
да избере да не докладва данни за 
емисиите използвайки процентите в 
приложение IIв, за да бъдат 
изчислени тези емисии от 
компетентния орган. При 
изчислението се вземат предвид 
стойностите от инструмента за 
малки емитери на емисии, одобрен от 
Комисията и попълнен от 
Евроконтрол с данни от програмата 
му за подпомагане на СТЕ. 
Компетентният орган докладва 
всички такива изчисления на 
Комисията. Изчисленията на емисии, 
направени по този начин, се считат 
за проверените емисии на оператора 
на въздухоплавателни средства за 
целите на членове 11а, 12, 14 и 28а.

заличава се

Or. en

Изменение 57
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 12, параграф 2а 
и член 14, параграф 3, за полетите 
съответно до и от държави извън ЕИП 
даден оператор на въздухоплавателни 
средства може да избере да не докладва 
данни за емисиите използвайки 
процентите в приложение IIв, за да 
бъдат изчислени тези емисии от 
компетентния орган. При изчислението 
се вземат предвид стойностите от 
инструмента за малки емитери на 
емисии, одобрен от Комисията и 
попълнен от Евроконтрол с данни от 
програмата му за подпомагане на СТЕ. 
Компетентният орган докладва всички 
такива изчисления на Комисията. 
Изчисленията на емисии, направени по 
този начин, се считат за проверените 
емисии на оператора на 
въздухоплавателни средства за целите 
на членове 11а, 12, 14 и 28а.

Чрез дерогация от член 12, параграф 2а 
и член 14, параграф 3, за полетите 
съответно до и от държави извън ЕИП 
даден оператор на въздухоплавателни 
средства може да избере да не докладва 
данни за емисиите използвайки 
процентите в приложение IIв, за да 
бъдат изчислени тези емисии от 
компетентния орган. При изчислението 
се вземат предвид стойностите от 
инструмента за малки емитери на 
емисии, одобрен от Комисията и 
попълнен от Евроконтрол с данни от 
програмата му за подпомагане на СТЕ. 
Компетентният орган докладва всички 
такива изчисления на Комисията. 
Операторът ще бъде уведомен и от 
него ще се изисква да одобри 
резултатите, изчислени от 
компетентните власти.
Изчисленията на емисии, направени по 
този начин, се считат за проверените 
емисии на оператора на 
въздухоплавателни средства за целите 
на членове 11а, 12, 14 и 28а.

Or. ro

Изменение 58
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След Асамблеята на ИКАО през 2016 г. 
Комисията ще докладва на Европейския 
парламент и Съвета за действията за 

След Асамблеята на ИКАО през 2016 г. 
Комисията ще докладва на Европейския 
парламент и Съвета за постигнатите 
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изпълнение на глобалната мярка,
основана на пазара, която ще се 
прилага за емисиите от 2020 г. 
нататък, заедно с предложения, ако е 
целесъобразно.

резултати. В случай, че се приеме 
глобална МОП, която да бъде 
ратифицирана, докладът следва да 
включва предложения, ако е 
целесъобразно, в отговор на тези 
развития.

Or. en

Изменение 59
Сату Хаси

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че глобалната мярка няма да 
се прилага от 2020 г., този доклад 
разглежда подходящия обхват за 
покриване на емисиите от дейност до 
и от държави извън ЕИП от 2020 г.
нататък, в условията на 
продължаващо отсъствие на такава 
глобална мярка. В доклада си 
Комисията разглежда също така 
решения на други въпроси, които 
могат да възникнат при прилагането 
на параграфи 1-4, като същевременно
запазва еднаквото третиране на 
всички оператори по даден маршрут.“

В случай, че глобалната мярка за 
еквивалентен екологосъобразен 
интегритет няма да се прилага от 
2020 г., то тогава в сила остава 
възможността за прилагане на 
дерогация от параграф 1, буква ба) 
нова.“

Or. en

Обосновка

Ако международният основан на пазара механизъм няма да бъде приложен от 2020 г., 
то европейската схема за търговия с емисии на ЕС следва да обхваща 50 % от 
пристигащите и заминаващите полети, като регулирането на останалата половина 
следва да е отговорност на другата държава.
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Изменение 60
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/EО
Член 28a – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че глобалната мярка няма да 
се прилага от 2020 г., този доклад 
разглежда подходящия обхват за 
покриване на емисиите от дейност до и 
от държави извън ЕИП от 2020 г. 
нататък, в условията на продължаващо 
отсъствие на такава глобална мярка. В 
доклада си Комисията разглежда също 
така решения на други въпроси, които 
могат да възникнат при прилагането на 
параграфи 1—4, като същевременно 
запазва еднаквото третиране на всички 
оператори по даден маршрут.

В случай че глобалната мярка няма да се 
прилага от 2020 г., този доклад 
разглежда подходящия обхват за 
покриване на емисиите от дейност до и 
от държави извън ЕИП от 2016 г. 
нататък, в условията на продължаващо 
отсъствие на такава глобална мярка. В 
доклада си Комисията разглежда също 
така решения на други въпроси, които 
могат да възникнат при прилагането на 
параграфи 1—4, като същевременно 
запазва еднаквото третиране на всички 
оператори по даден маршрут.

Or. en

Изменение 61
Холгер Крамер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
2003/87/EО 
Член 28а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Приложенията се изменят, както 
е определено в приложението към 
настоящата директива.

заличава се

Or. en

Изменение 62
Вернер Ланген, Херберт Ройл
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2003/87/EО
Член 1 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Приложенията се изменят, както 
е определено в приложението към 
настоящата директива.

заличава се

Or. de

Изменение 63
Холгер Крамер

Предложение за директива
Приложение 
Директива 2003/87/EО
Приложение IIв

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 64
Сату Хаси

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/87/EО
Приложение IIв – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Y = частта от разстоянието по голямата 
окръжност за полета, определено в Z, 
между референтното летище на 
държавите членки на ЕИП и първата 
точка по този маршрут, която е на 12
морски мили от последната точка в 
държавите членки на ЕИП, с 
изключение на области на трети 

Y = частта от разстоянието по голямата 
окръжност за полета, определено в Z, 
между референтното летище на 
държавите членки на ЕИП и първата 
точка по този маршрут, която е на 200
морски мили от последната точка в 
държавите членки на ЕИП, с 
изключение на области на трети 
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държави и и с изключение на морски 
райони над 400 морски мили между 
държавите членки на ЕИП.

държави и и с изключение на морски 
райони над 400 морски мили между 
държавите членки на ЕИП.

Or. en

Обосновка

Предложеният периметър от 12 морски мили е изкуствено занижен за авиационните 
дейности. 200 мили е обхватът на изключителното стопанско пространство на ЕИП.

Изменение 65
Юдит А.Меркис, Романа Йордан

Предложение за директива
Приложение 1
Директива 2003/87/EО
Приложение IIв – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

За периода 2014—2020 г. и без да се 
засяга глобалната мярка, основана на 
пазара, която ще се прилага от 2020 г., 
приложимият процент за полети между 
държави членки на ЕИП и държави, 
които са развиващи се държави и чиито 
дял от общото количество тонкилометри 
от дейностите на международното 
гражданско въздухоплаване е по-малък 
от 1 % е нула. Държавите, които за 
целите на настоящото предложение се 
считат за развиващи се, са тези, които в 
момента на приемането на настоящото 
предложение се ползват от 
преференциален достъп до пазара на 
Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 978/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета, т.е. тези, които не са 
класифицирани през 2013 г. от 
Световната банка като държави с висок 
доход или с висок среден доход.].

За периода 2014—2016 г. и без да се 
засяга глобалната мярка, основана на 
пазара, която ще се прилага от 2020 г., 
приложимият процент за полети между 
държави членки на ЕИП и държави, 
които са развиващи се държави и чиито 
дял от общото количество тонкилометри 
от дейностите на международното 
гражданско въздухоплаване е по-малък 
от 1 % е нула. Държавите, които за 
целите на настоящото предложение се 
считат за развиващи се, са тези, които в 
момента на приемането на настоящото 
предложение се ползват от 
преференциален достъп до пазара на 
Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 978/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета, т.е. тези, които не са 
класифицирани през 2013 г. от 
Световната банка като държави с висок 
доход или с висок среден доход.].
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