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Изменение 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. en

Изменение 2
Robert Goebbels

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. fr

Обосновка

Пазарът на СТЕ е изкуствен пазар, на който всъщност се продава „топъл въздух”. 
Схемата е в ущърб на промишлеността на ЕС и е добре дошла за финансовите 
пазари, тъй като им позволява да извършват всякакви спекулативни дейности, които 
на моменти граничат с  измама. След Доха единствено ЕС продължава да се 
придържа към илюзията, че пазарите могат да бъдат използвани за справяне с 
изменението на климата.
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Изменение 3
Bernd Lange

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. отхвърля предложението на 
Комисията

Or. de

Обосновка

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Изменение 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Промяната на графика на функционирането на пазара има значително въздействие 
върху избора на държавите членки за различните енергийни източници и общата 
структура на техните енергийни доставки. Правилното правно основание следва да 
бъде член 192, параграф 2 от ДФЕС.
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Изменение 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 не се посочва как 
следва да се разпредели през периода на 
търгуване количеството квоти за емисии 
на парникови газове, предназначени за 
тръжна продажба, предвид факта, че 
член 9 от тази директива наред с 
другото определя, че количеството 
квоти за цялата Общност, което ще 
бъде издавано ежегодно, считано от 
2013 г. следва да намалее по линеен 
начин, започвайки от средата на 
периода от 2008 до 2012 г. 
Количеството следва да намалява с 
линеен коефициент от 1,74% в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г.

Or. en

Изменение 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 не се посочва как 
следва да се разпредели през периода на 
търгуване количеството квоти за емисии 
на парникови газове, предназначени за 
тръжна продажба, предвид факта, че 
член 9 от тази директива изисква 
количеството квоти да намалява с 
линеен коефициент от 1,74% в 
сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от 
държавите членки. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В съображение 3 от Директива 
2009/29/ЕО се определя целта на 
линейния коефициент по член 9 от 
Директива 2003/87/ЕО, която е да се 
гарантира, че схемата за търговия с 
емисии предоставя във времето 
постепенни и предвидими намаления 
на емисиите и че схемата на 
Общността допринася по рентабилен 
начин за постигането на 
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ангажимента на Общността за общо 
намаление на емисиите от поне 20% 
до 2020 г.

Or. en

Изменение 8
Holger Krahmer

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съгласно член 2, параграф 2 от 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 година процедурата по 
регулиране с контрол може да бъде 
използвана единствено за изменение 
на несъществени елементи на основен 
инструмент. В съответствие с член 9 
от Директива 2003/87/ЕО Комисията 
определя абсолютната стойност на 
количеството квоти в рамките на 
цялата Общност на годишна база.  
Комисията не разполага с оперативна 
самостоятелност по отношение на 
абсолютната стойност на квотите и 
член 10 от Директива 2003/87 урежда 
правилата за търговете на квоти на 
базата на абсолютната стойност, 
определена съгласно процедурата, 
предвидена в член 9 от тази 
директива. 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 от Директива 2003/87 —
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 
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основните изисквания, посочени в 
член 9 от Директива 2003/87. Такива 
намеси могат да се определят само с 
обикновена законодателна процедура 
и не могат да се считат за изменение 
на несъществени елементи на 
основния инструмент. Поради тази 
причина подобни корекции не могат 
да се решават чрез процедура по 
комитология (процедура по регулиране 
с контрол), както предлага 
Комисията; те изискват 
законодателен акт, приет от 
Европейския парламент и Съвета по 
предложение на Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 9
Holger Krahmer

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Съгласно член 1 от Директива 
2003/87/ЕО Европейската схема за 
търговия с емисии 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 гарантира, че дадени цели за намаляване на 
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емисиите са постигнати по разходно ефективен начин. Именно ограничаването 
осигурява намаляване на емисиите, а не цената.

Изменение 10
Holger Krahmer

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“ 
(COM(2012)582) припомня, че 
„разумният и надежден достъп до 
енергия и суровини има все по-важна 
роля, тъй като именно те 
съставляват значителна част от 
разходите в различните отрасли“, 
като в същото време „в Европа като 
цяло тя е на по-високи цени, 
отколкото за промишлените отрасли 
в други развити икономики като тези 
на САЩ, Канада, Мексико и Корея, 
като тази разлика в цената е 
нараснала през последното 
десетилетие“, 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“.

Or. en

Обосновка

Системата за ограничаване и търговия гарантира, че дадени цели за намаляване на 
емисиите са постигнати по разходно 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.
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Изменение 11
Paul Rübig

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 Комисията се призовава да 
разгледа следните аспекти преди да 
обсъжда каквато и да било 
адаптация при изключителни 
обстоятелства в графика на търговете по 
член 10, параграф 4 от Директива 
2003/87/ЕО.

1. Следва да се провери дали такава 
адаптация ще бъде съвместима с 
целта на Комисията за повторна 
индустриализация, предвид това, че 
до 2020 г. промишлеността трябва да 
съставлява 20% от европейския БВП;
2. Следва да се гарантира, че 
графикът на провеждане на 
търговете не може да се адаптира, 
освен ако има опасност да не може да 
се постигне целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 20% 
до 2020 г.;

’ 3. Преди да бъде предвиждано такова 
мащабно действие следва да се 
извърши оценка на въздействието, за 
да се измери ефекта върху 
конкурентоспособността и 
заетостта; следва да се гарантира, че 
проверките за въздействието върху 
конкурентоспособността ще бъдат 
извършвани при спазване на подхода 
на интелигентно регулиране;
4. Тестовете за МСП следва по същия 
начин да се използват за измерване на 
въздействието на адаптацията върху 
малките и средни предприятия;
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5. Освен това е необходимо да се 
определи кои помощи и субсидии 
оказват отрицателно въздействие 
върху въглеродния баланс и кои 
оказват положително въздействие 
върху този баланс, като целта е да се 
провери дали изменение на 
директивата би подобрило 
въглеродния баланс или са налице 
допълнителни възможности за 
действие в други области;
6. Ако след изчерпателен преглед се 
налага графикът на търговете да бъде 
променен посредством промяна на 
предлаганите на търговете 
количества квоти, такова действие 
не следва да бъде последвано от 
постоянно заличаване на квоти или 
да доведе до корекция на 
максималните пределно допустими 
стойности на емисиите, установени 
за 2020 г.; с оглед компенсиране на 
последващото нарушаване на пазара 
следва освен това да се гарантира, че 
списъкът на отраслите, изложени на 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, няма да бъде съкратен.

Or. de

Изменение 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 

(2) С оглед на яснотата в член 10, 
параграф 4 от настоящата 
директива следва да се добави 
позоваване на член 9 от Директива 
2003/87/ЕО.
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Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 13
Holger Krahmer

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
може да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от Директива 
2003/87/ЕО.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 14
Konrad Szymański

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 

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

функциониране на пазара и да се 
избегнат прекомерни колебания на 
цените, при изключителни 
обстоятелства Комисията може 
адаптира графика на търговете по 
член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 да адаптира графика на търговете 
по член 10, параграф 4 от 
Директива 2003/87/ЕО, при условие че 
подобна намеса може да се обоснове с 
оценка на въздействието, показваща, 
че Съюзът рискува да не постигне 
намаляване на емисиите през 2020 г. 
от 21 % под равнищата на емисиите, 
отчетени през 2005 г, съгласно 
схемата на Съюза, както и че тази 
намеса няма съществено въздействие 
върху изместването на въглеродни 
емисии. Комисията следва да може да 
извършва не повече от една такава 
адаптация и то единствено през 
осемгодишния период, започващ на 1 
януари 2013 г.

Or. en

Обосновка

За да се възстанови доверието в СТЕ като схема, работеща на пазарен принцип, 



PE501.951v01-00 14/34 AM\921553BG.doc

BG

следва да се уточни, че всяка промяна със задна дата може да бъде само еднократна 
и извънредна мярка.

Изменение 16
Judith A. Merkies

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) До 30 април 2013 г. Комисията 
следва да вземе предвид основните 
допускания и обстоятелства на 
равнище държави членки, да 
представи разходно ефективно 
политическо предложение за 
постигане на намаленията, изложени 
в Пътната карта за постигане до 
2050 г. на икономика с ниска 
въглеродна интензивност, за периода 
до 2030 г., в т.ч. политически 
варианти за изменение на пътя на 
линейно намаляване на СТЕ на ЕС до 
2030 г. и възприемане на 
последователна цел за възобновяема 
енергия за 2030 г. 

Or. en

Обосновка

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.



AM\921553BG.doc 15/34 PE501.951v01-00

BG

Изменение 17
Fiona Hall

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В допълнение към настоящото 
решение и предвид необходимостта 
да се запазят стимулите на схемата 
за търговия с емисии и да се повиши 
нейната ефективност, е необходимо 
незабавно да се приемат структурни 
мерки за реформа на схемата, така че 
за постоянно да се изтеглят 1,4 
милиарда квоти от търговете, 
предвидени за годините 2015, 2016 и 
2017.

Or. en

Изменение 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 19
Holger Krahmer

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 схемата 
за търговия с емисии.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Изменение 21
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 22
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 23
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
В член 9 от Директива 2003/87/ЕО 
след параграф 2 се добавя следният 
текст:
„Считано от 2014 г., линейният 
фактор за намаление се определя на 
2,5%.“

Or. en
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Изменение 24
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
В член 10 от Директива 2003/87/ЕО се 
добавя следният параграф:
„2a. Като еднократна дерогация от 
параграф 1 общо 1,4 милиарда квоти 
се изтеглят окончателно от 
търговете, запланувани за годините 
2015, 2016 и 2017, без да се накърняват 
разпоредбите на буква б) от параграф 
2.“

Or. en

Изменение 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 1 – уводна част

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 добавят 
следните изречения:

Or. en

Изменение 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 1
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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 оценката на въздействието 
показва, че Съюзът не е на път да 
постигне намаляване на емисиите до 
2020 г. в рамките на схемата на 
Общността, както се изисква от 
настоящата директива, и че 
въздействието върху инсталациите, 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии е 
ограничено, Комисията може, когато е 
уместно, да адаптира графика за
периода, посочен в член 13, параграф 1, 
започващ на 1 януари 2013 г., за 
максимално 900 милиона квоти. 
Когато Комисията предлага да
задържи известен брой квоти, трябва 
да се гарантира, че тези квоти се 
пускат повторно по линеен начин. 
Комисията извършва не повече от 
една такава адаптация.

Or. en

Изменение 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Предложение за решение – акт за изменение
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.“

Регламентът е в съответствие с 
другите разпоредби на настоящата 
директива, а именно разпоредбите, 
посочени в член 9.

Or. en



AM\921553BG.doc 21/34 PE501.951v01-00

BG

Обосновка

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Изменение 28
Konrad Szymański

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.“

Комисията може, при извънредни 
обстоятелства, да предложи 
адаптиране на графика за посочения в 
член 13, параграф 1 период, започващ 
на 1 януари 2013 г., така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Комисията предлага не повече 
от една такава адаптация и то само 
след консултация със 
заинтересованите страни.
С цел да се гарантира 
предсказуемостта на търговете, по-
специално по отношение на 
очакваните обеми квоти, в 
съответствие с настоящия параграф 
всяка промяна, предвиждаща 
намаляване на обема или на част от 
обема на квотите, предназначени за 
тръжна продажба, е строго 
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забранена.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира сигурност на правната рамка и предсказуемост на търговете, 
както и да се осигури доверие на инвеститорите във функционирането на СТЕ на ЕС 
на пазара, по-специално по отношение на обемите на квоти, предназначени за 
тръжна продажба, всяко изменение на обема или на част от обема на квотите, 
предназначени за тръжна продажба, следва да бъде строго забранено. Всяка намеса, 
която се отнася до графика, следва да бъде само от „техническо“ естество.

Изменение 29
Judith A. Merkies

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.“

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 
следва да се ограничи до адаптиране 
преди обмислянето на структурни 
мерки за справяне с пазарните 
неравновесия.

Or. en

Изменение 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

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

Комисията може, при извънредни 
обстоятелства, да предложи 
адаптиране на графика за посочения в 
член 13, параграф 1 период, започващ 
на 1 януари 2013 г., така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Комисията предлага не повече 
от една такава адаптация и то само 
след консултация със 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 31
Adam Gierek

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, в 
съответствие с член 192, параграф 2 
от ДФЕС, решения относно 
адаптирането на графика за всеки 
период се вземат така, че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара.“

Or. pl

(Вж. член 192, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.)

Обосновка

Политиката по отношение на околната среда следва да се провежда както на 
равнище ЕС, така и на национално равнище, т.е. това е област със споделена 
компетентност. Поради това Комисията не може да налага на държавите членки 
нито избора на източници на енергия, нито структурата на енергийните доставки.
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Изменение 32
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 1
2003/87/CE
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 представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение 
за адаптиране на графика за всеки 
период, така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара.“

Or. fr

Изменение 33
Holger Krahmer

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.“

„Комисията се въздържа от 
адаптиране на графика за всеки 
период, така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара.“

Or. de

Обосновка

Европейската схема за търговия с емисии е създадена, за да спомогне за намаляване 
на емисиите на парникови газове по разходно ефективен начин. Съществуващият 
график на търговете ще позволи целите за намаляване на емисиите на CO2 да бъдат 
изпълнени до 2020 г. в предвидим процес, позволяващ планиране. Всяко адаптиране на 
графика би нарушило гладкото функциониране на пазара и следователно противоречи 
на пазарните правила за търговия с емисии.

Изменение 34
Konrad Szymański
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 а (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинеи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 10, параграф 4 се добавят 
следните алинеи:
„Всяко адаптиране следва да бъде 
придружено от оценка на 
въздействието на горепосоченото 
адаптиране върху приходите на 
държавите членки от търговете.
Когато адаптирането, посочено в 
първата алинея, води във всяка 
държава членка до намаляване на 
приходите от търговете през 2013 г. 
и през всяка следваща година до 2020 
г., Комисията предлага 
компенсаторни мерки за 
минимизиране на отрицателното 
влияние върху приходите на 
държавите членки.“

Or. en

Обосновка

Съгласно член 10, параграф 3 на Директивата за схемата за търговия с емисии, 50% 
от приходите, получени от търгуването на квоти, следва да се използват за 
финансиране на дейности в развиващите се страни за ограничаване на изменението 
на климата и за адаптиране към последиците от него. С цел да се даде възможност 
на държавите членки да изпълнят своите обещания и в последствие да отговарят на 
международните очаквания по отношение на помощта на ЕС за мерки, свързани с 
климата, изменения на графика на търговете не следва да водят до намаляване на 
приходите от търговете в която и да е държава членка.

Изменение 35
Konrad Szymański

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

1б. В член 10, параграф 4 се добавя 
следната алинея:
„Всяко адаптиране следва да се 
прилага само за държавите членки с 
пълно отдаване на търг в енергийния 
сектор и по никакъв начин не се 
отразява върху броя на 
предназначените за тръжна 
продажба квоти на държавите 
членки, които избират да използват 
преходното безплатно разпределение 
на квоти за модернизиране на 
производството на електроенергия в 
съответствие с член 10в.“

Or. en

Обосновка

Държавите членки могат да изберат да използват преходно безплатно разпределение 
на квоти за модернизиране на производството на електроенергия в съответствие с 
член 10в от Директивата за СТЕ на ЕС. Разпределените безплатно на преходен 
принцип квоти се приспадат от количеството квоти, които в противен случай 
съответната държава членка би отдала на търг съгласно член 10, параграф 2. В 
случай на евентуални ограничения в обема на квотите, предназначени за тръжна 
продажба, тези държави членки ще имат по-малко количество квоти, което може да 
доведе до недостатъчно количество на останалите права за търг“.

Изменение 36
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 10, параграф 4 се добавя 
следната алинея:
„Всяко адаптиране, което води до 
ограничаване на обема на квотите, 
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предназначени за тръжна продажба 
през 2013 г. или през всяка следваща 
година до 2020 г., не се прилага за 
държавите членки, посочени в 
приложение IIб.“

Or. en

Обосновка

На държавите членки, които през 2005 г. са постигнали намаляване с най-малко 20% 
на емисиите на парникови газове в сравнение с референтната година, определена в 
Протокола от Киото, бяха отпуснати допълнителни 2% от общото количество на 
квотите, предназначени за тръжна продажба като компенсация за разходите им за 
огромното намаление на емисиите в предишните години. За да се сведе до минимум 
въздействието на промените в графика на търговете, държавите членки, посочени в 
приложение IIб, следва да бъдат освободени от участие в какъвто и да било 
механизъм за ограничаване на бъдещия обем на квотите, предназначени за тръжна 
продажба.

Изменение 37
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В член 10, параграф 4 се добавя 
следната алинея:
„Всяко адаптиране, което води до 
ограничаване на обема на квотите, 
предназначени за тръжна продажба 
през 2013 г. или през всяка следваща 
година до 2020 г., не се прилага за 
държавите членки, посочени в 
приложение IIа.“

Or. en

Обосновка

В интерес на солидарността и растежа в Общността, на някои държави членки бяха 
разпределени допълнително 10% от общото количество на квотите. Всички тези 
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страни очакват по-високи разходи по прилагането на пакета от мерки в областта на 
климата и енергетиката. За да се сведе до минимум въздействието на потенциални 
промени в графика на търговете, държавите членки, посочени в приложение IIа, 
следва да бъдат освободени от участие в какъвто и да било механизъм за 
ограничаване на бъдещия обем на квотите, предназначени за тръжна продажба.

Изменение 38
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 а (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В член 10, параграф 4 се добавя 
следната алинея:
„Всяко адаптиране следва да бъде 
придружено от оценка на 
въздействието на горепосоченото 
адаптиране върху приходите на 
държавите членки от търговете. 
Комисията предлага компенсаторни 
мерки за минимизиране на 
отрицателното влияние върху 
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приходите на държавите членки.“

Or. en

Обосновка

Съгласно член 10, параграф 3 на Директивата за схемата за търговия с емисии, 50% 
от приходите, получени от търгуването на квоти, следва да се използват за 
финансиране на дейности в развиващите се страни за ограничаване на изменението 
на климата и за адаптиране към последиците от него. С цел да се даде възможност 
на държавите членки да изпълнят своите обещания и в последствие да отговарят на 
международните очаквания по отношение на помощта на ЕС за мерки, свързани с 
климата, изменения на графика на търговете не следва да водят до намаляване на 
приходите от търговете в която и да е държава членка.

Изменение 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 10, параграф 4 се добавя 
следната алинея:
„Всяко адаптиране, което води до 
ограничаване на обема на квотите, 
предназначени за тръжна продажба 
през 2013 г. или през всяка следваща 
година до 2020 г., не се прилага за 
държавите членки, посочени в 
приложение IIа.“

Or. en

Обосновка

В интерес на солидарността и растежа в Общността, на някои държави членки бяха 
разпределени допълнително 10% от общото количество на квотите, като по този 
начин се увеличи количеството на квотите, които тези държави членки могат да 
отдават на търг в съответствие с приложение ІІа от Директивата за СТЕ на ЕС. 
Всички тези страни очакват по-високи разходи по прилагането на пакета от мерки в 
областта на климата и енергетиката. За да се сведе до минимум въздействието на 
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потенциални промени в графика на търговете, държавите членки, посочени в 
приложение IIа, следва да бъдат освободени от участие в какъвто и да било 
механизъм за ограничаване на бъдещия обем на квотите, предназначени за тръжна 
продажба.

Изменение 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В член 10, параграф 4 се добавя 
следната алинея:
„Всяко адаптиране, което води до 
ограничаване на обема на квотите, 
предназначени за тръжна продажба 
през 2013 г. или през всяка следваща 
година до 2020 г., не се прилага за 
държавите членки, посочени в 
приложение IIб.“

Or. en

Обосновка

На държавите членки, които през 2005 г. са постигнали намаляване с най-малко 20% 
на емисиите на парникови газове в сравнение с референтната година, определена в 
Протокола от Киото, бяха отпуснати допълнителни 2% от общото количество на 
квотите, предназначени за тръжна продажба. Допълнителна част от квотите, 
предназначени за тръжна продажба, целеше компенсиране на тези разходи на 
държавите членки, свързани с огромното намаление на емисиите в предишните 
години. За да се сведе до минимум въздействието на потенциални промени в графика 
на търговете, държавите членки, посочени в приложение IIб, следва да бъдат 
освободени от участие в какъвто и да било механизъм за ограничаване на бъдещия 
обем на квотите, предназначени за тръжна продажба.

Изменение 43
Konrad Szymański
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Предложение за решение
Член 1 а (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 29a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Параграф 1 от член 13 се заменя със 
следното:
"1. Ако в продължение на повече от 
шест последователни месеца цената 
на квотите е под или над 
трикратната средна цена на квотите 
на европейския пазар за въглерод от 
двете предходни години, Комисията 
незабавно свиква заседание на 
комитета, създаден съгласно член 9 от 
Решение № 280/2004/ЕО.

Or. en

Обосновка

Вместо да се обмисля изменение на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, в 
член 29а би трябвало да бъде въведено друго изменение, което гарантира по-голяма 
правна сигурност. В сегашния си вид член 29а дава възможност за реакция в случай на 
прекомерни колебания на цените, но в действителност тази мярка се отнася само до 
ситуация, когато цената на квотите е твърде висока. С въвеждането на 
предложените изменения един единствен правен инструмент би могъл да позволява 
реакция всеки път, когато са необходими регулаторни действия.

Изменение 44
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 1 б (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 29а – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Член 29а, параграф 2, буква а) се 
заменя със следното:
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„a) мярка, която да позволява на 
държавите членки да осъществят по-
късно или по-рано отдаването на търг 
на част от количеството, предвидено 
за тази цел;

Or. en

Обосновка

Вместо да се обмисля изменение на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, в 
член 29а би трябвало да бъде въведено друго изменение, което гарантира по-голяма 
правна сигурност. В сегашния си вид член 29а дава възможност за реакция в случай на 
прекомерни колебания на цените, но в действителност тази мярка се отнася само до 
ситуация, когато цената на квотите е твърде висока. С въвеждането на 
предложените изменения един единствен правен инструмент би могъл да позволява 
реакция всеки път, когато са необходими регулаторни действия.

Изменение 45
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 1 в (нов)
Директива 2003/87/ЕО
Член 29а – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в
В член 29а, параграф 2 се добавя 
следната буква:
„ба) мярка, която да позволява на 
държавите членки да се откажат от 
отдаването на търг на част от 
количеството, предвидено за тази 
цел;

Or. en

Обосновка

Вместо да се обмисля изменение на член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, в 
член 29а би трябвало да бъде въведено друго изменение, което гарантира по-голяма 
правна сигурност. В сегашния си вид член 29а дава възможност за реакция в случай на 
прекомерни колебания на цените, но в действителност тази мярка се отнася само до 
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ситуация, когато цената на квотите е твърде висока. С въвеждането на 
предложените изменения един единствен правен инструмент би могъл да позволява 
реакция всеки път, когато са необходими регулаторни действия.


