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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Изменението на климата е световен проблем и следователно трябва да бъде разрешаван 
на световно равнище. Включването на авиацията в СТЕ на ЕС е решение, което беше 
взето поради бавния напредък в процеса на ИКАО и по това време изглеждаше като 
добра идея. То се възприемаше като пример, който другите да последват и който би 
могъл да насърчи международната общност да разработи едно наистина глобално 
решение. По това време редица държави вече планираха МОП (мерки, основаващи се 
на пазара), но постигането на глобално споразумение все още да изглеждаше далечно. 
След приемането обаче на СТЕ на ЕС в областта на въздухоплаването налагането на 
неговите разпоредби върху превозвачите от трети държави незабавно се превърна в 
тема, будеща силна загриженост, и скоро след това оказа своите ясни последици. По 
време на изпълнението на СТЕ на ЕС в областта на въздухоплаването от началото на 
2012 г. насам държавите членки и техните авиокомпании се натъкват на ответни мерки 
от страна на трети държави, които значително отслабиха конкурентоспособността и 
потенциала за растеж на авиокомпаниите. Поради това и поради явното нежелание на 
третите държави да сътрудничат и да действат в съответствие със СТЕ на ЕС, ЕС 
трябваше да „спре часовника“ – решение, което се оказа правилно и разумно. 

Настояща ситуация

Според докладчика са налице няколко причини, поради които процесът на ИКАО сега 
трябва да бъде оставен да се развива на спокойствие, без да се правят опити да се 
продължава налагането на вътрешното законодателство на ЕС на трети държави, което 
не само би изложило на риск самия процес на ИКАО, но също така би подложило 
държавите членки и авиокомпаниите от ЕС на по-нататъшни ответни мерки и 
търговски войни. На първо място, взети са решенията за глобална МОП и процесът 
вече е в ход; ИКАО е единственият орган, в който може да бъде постигнато глобално 
решение. Второ, за първи път глобален механизъм явно получава активна подкрепа и 
извън ЕС и основните участници буквално са на борда. Трето, всички заинтересовани 
страни, включително авиокомпаниите и авиационната промишленост, подкрепят това 
глобално решение, което е по-реално от всякога. Държавите са готови, по-ангажирани и 
с по-голямо желание да постигнат съгласие от преди. Освен това, предложеното от ЕС 
Въздушно пространство беше изрично отхвърлено от ИКАО.

Заключение

Докладчикът счита, че поради този факт ЕС трябва бъде активен участник в 
насърчаването на едно глобално споразумение, а не да продължава да действа 
едностранно, което само ще върне процеса назад. ЕС трябва да избягва всякакви 
действия, които ще бъдат възприети като неконструктивни от страна на нашите 
международни партньори и които ще възпрепятстват преговорите на ИКАО. Всички 
доклади от трети държави във връзка с настоящото предложение сочат обратното, 
поради това докладчикът предлага продължаване на „спирането на часовника“ в 
рамките на ЕИП до 2016 г. С този обхват на СТЕ на ЕС Съюзът също така ще продължи 
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да играе водеща роля при ранните действия за намаляване на авиационните емисии. 
Дори ЕС да разполага с изключителното право да приема законодателни актове на 
своята територия, докладчикът счита, че това не е крачка в правилната посока, ако 
наистина искаме истинско глобално решение. Дипломацията в областта на климата 
означава, че всеки участник трябва да бъде отборен играч, който допринася за общата 
цел с общи средства. В допълнение към постигането на глобално решение, 
приоритетите на ЕС трябва да осигуряват благосъстояние на нашата авиационна 
промишленост, конкурентоспособност и оперативни възможности в тази силно 
конкурентна област. 

Поради горепосочените причини докладчикът предлага продължаване на разпоредбите 
за „спиране на часовника“ в рамките на ЕИП до общото събрание на ИКАО през 2016 
г., за да се постигне действително глобално решение, което да бъде наистина 
благоприятно за климата и за всички участници.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

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 

заличава се
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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. en

Обосновка

Съображението е излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само 
до полети в рамките на ЕИП.

Изменение 2

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 

заличава се
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базира на съображения за реалното 
въздушно пространство, сравнено с 
пристигането или заминаването от 
летищата, значението на 
процентите е ограничено до 2020 г.

Or. en

Обосновка
Съображението е излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само 
до полети в рамките на ЕИП.

Изменение 3

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

Обосновка

Съображението е излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само 
до полети в рамките на ЕИП.

Изменение 4

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Съображението е излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само 
до полети в рамките на ЕИП.

Изменение 5

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

Обосновка

Съображението е излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само 
до полети в рамките на ЕИП.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 10
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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, 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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съображението е излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само 
до полети в рамките на ЕИП.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
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 между 
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календарните години 2013 г. и 2016 г.;

Or. en

Обосновка

Решението да се „спре часовникът“ беше правилно и от основно значение за 
постигането на глобално споразумение, следователно настоящата директива се 
прилага до края на 2016 г. с оглед на събранието на ИКАО, което трябва да се проведе 
през тази година.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
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

Обосновка

Буква б) е излишна поради ограничаването на обхвата на директивата само до 
полети в рамките на ЕИП. Решението да се „спре часовникът“ беше правилно и от 
основно значение за постигането на глобално споразумение, следователно 
настоящата директива се прилага до края на 2016 г. с оглед на събранието на ИКАО, 
което трябва да се проведе през тази година.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
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Директива 2003/87/ЕО
Член 28а – 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,

б) емисиите от полети, изпълнявани от 
нетърговски оператор на 
въздухоплавателни средства за всяка 
календарна година между 2013 г. и 2016 
г., когато емисиите, за които този 
оператор на въздухоплавателни 
средства е отговорен, през тази 
календарна година са по-малко от 1 000 
тона,

Or. en

Обосновка

Решението да се „спре часовникът“ беше правилно и от основно значение за 
постигането на глобално споразумение, следователно настоящата директива се 
прилага до края на 2016 г. с оглед на събранието на ИКАО, което трябва да се проведе 
през тази година.

Изменение 10

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

Обосновка

Излишно поради ограничаването на обхвата на директивата само до полети в 
рамките на ЕИП, когато се прилага обичайното докладване относно действителните 
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емисии.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 3д, параграф 5 и 
член 3е на оператор на 
въздухоплавателни средства, който се 
ползва от дерогацията, предвидена в 
параграф 1, букви а)—в), се издават 
безплатни квоти, чийто брой е намален 
пропорционално на намаляването на 
задължението за връщане на квоти, 
предвидено в този параграф.

Чрез дерогация от член 3д, параграф 5 и 
член 3е на оператор на 
въздухоплавателни средства, който се 
ползва от дерогацията, предвидена в 
параграф 1, букви а)–б), се издават 
безплатни квоти, чийто брой е намален 
пропорционално на намаляването на 
задължението за връщане на квоти, 
предвидено в този параграф.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а – 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
календарните години 2013–2016 г. 
държавите членки публикуват броя на 
безплатните авиационни квоти, 
разпределени на всеки оператор до [OP:
въведете дата x месеца след влизането в 
сила на настоящата директива].

Or. en

Обосновка

Решението да се „спре часовникът“ беше правилно и от основно значение за 
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постигането на глобално споразумение, следователно настоящата директива се 
прилага до края на 2016 г. с оглед на събранието на ИКАО, което трябва да се проведе 
през тази година.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а - параграф 4

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 на календарните години 
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

Обосновка

Решението да се „спре часовникът“ беше правилно и от основно значение за 
постигането на глобално споразумение, следователно настоящата директива се 
прилага до края на 2016 г. с оглед на събранието на ИКАО, което трябва да се проведе 
през тази година.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от членове 3ж, 12, 15 и 
18а, когато оператор на 
въздухоплавателни средства има общи 
годишни емисии под 25 000 тона, 
емисиите му се считат за проверени 
емисии, ако за определянето им е 

Чрез дерогация от членове 3ж, 12, 15 и 
18а, когато оператор на 
въздухоплавателни средства има общи 
годишни емисии под 25 000 тона, 
емисиите му се считат за проверени 
емисии, ако за определянето им са
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използван инструментът за малки 
емитери на емисии, одобрен от 
Комисията и попълнен от 
Евроконтрол с данни от програмата му
за подпомагане на СТЕ, а държавите 
членки могат да използват опростени 
процедури за нетърговски оператори на 
въздухоплавателни средства при 
условие, че точността не е по-малка от 
предлаганата от този инструмент.

използвани данни от програмата на 
Евроконтрол за подпомагане на СТЕ, а 
държавите членки могат да използват 
опростени процедури за нетърговски 
оператори на въздухоплавателни 
средства при условие, че точността не е 
по-малка от предлаганата от този 
инструмент.

Or. en

Обосновка

Ролята на инструмента за малки емитери не е очевидна в този контекст, тъй като 
докладът за емисиите може да бъде получен от програмата за подпомагане на СТЕ, 
ако превозвачът притежава лиценз за използване на тази програма.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/87/ЕО
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, 

заличава се



PE524.643v01-00 14/14 PA\1011457BG.doc

BG

направени по този начин, се считат 
за проверените емисии на оператора 
на въздухоплавателни средства за 
целите на членове 11а, 12, 14 и 28а.

Or. en

Обосновка

Параграфът е излишен поради ограничаването на обхвата на директивата само до 
полети в рамките на ЕИП, когато се прилага обичайното задължение за докладване.

Изменение 16

Предложение за директива
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. en

Обосновка

Не е необходимо поради ограничаването на обхвата на директивата само до полети в 
рамките на ЕИП.


