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КРАТКА ОБОСНОВКА

Addressing climate change and the transition to a low carbon society is a key global priority. 
This is reflected by the fact that Parliament has established a dedicated Temporary Committee 
on Climate Change. Based on the conclusions of the 2007 Spring Council and previous 
resolutions from Parliament, the Commission presented in January 2008 a very ambitious 
package that will achieve reductions in EU greenhouse gas emissions of at least a 20% by 
2020, increasing to 30% in case of a comprehensive international agreement. This quantum 
leap in Europe's policy making provides a crystal clear signal to other countries that the EU is 
seriously committed to fighting climate change.

The EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), launched in 2005, is the world's largest cap-
and-trade scheme, covering ten thousands of operators. It is the cornerstone of the EU's 
approach to climate change. It is also a major economic driver. Many companies covered by 
the EU ETS view it as one of the key issues in their long-term decision making, with a strong 
to medium impact on decisions to develop innovative technologies.1 Financial institutions 
increasingly see the EU ETS as a serious, working and important market.

The first two phases of EU ETS have proven that a viable internal market in emissions 
allowances is capable of putting a price on carbon. However, they were not without problems. 
The dependence of the scheme on national allocation plans led to a plunging of the price for 
CO2 due to over allocation by Member States, unjustifiable windfall profits for many power 
generators, unfair competition within the EU caused by differences in national allocations and 
uncertainty for market players. These problems have been addressed in a comprehensive 
review of the EU ETS that was undertaken against the backdrop of international negotiations 
for a post-Kyoto agreement. In January 2008, the Commission published a proposal for a 
revised EU ETS

Your draftswoman welcomes the proposed revision of the EU ETS. Firstly, by introducing a 
single EU-wide cap on the total number of emission allowances (including a single new 
entrants reserve), harmonizing the allocation method (in principal auctioning - for non-power 
generating sectors a gradual phase-out of free allocation) and setting key definitions (such as 
on combustion installation), the proposal will lead to an increased harmonisation and a better 
level playing field. Secondly, the scheme's predictability will be enhanced by setting a longer 
allocation period and steady, predictable reductions in the level of the cap. Thirdly, by 
expanding the scope to cover new industries (e.g. aluminium and ammonia producers) and 
new gases (nitrous oxide and perfluorocarbons), more opportunities will be created to find 
cost effective ways to reduce emissions. Finally, the proposal will reduce the administrative 
burden (especially on SMEs) by creating an opt-out for small installations.

However, in order to further strengthen the proposal and make the scheme even more 
workable and effective, several elements should be changed. The aim of most of these 
changes is to reduce the uncertainty and enhance the predictability of the scheme. This is vital 
from an environmental point of view , since uncertainty is detrimental for the planning of 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005
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future investments which could lead to emission reductions - e.g. through energy efficiency or 
through the renewal of old capacity.

Rewarding most efficient operators
Energy efficiency is a cornerstone of efforts to achieve a low carbon society. Therefore, 
where allowances will be allocated for free, it is important not to allocate them on an 
historical basis (in fact supporting incumbents), but on the basis of Best Available Practices / 
Best Available Technologies. By allocating the allowances on the basis of the most efficient 
benchmark(s), the scheme will reward energy efficient companies that have invested in 
environmental friendly production processes. It is critical for industry to work together to 
establish those benchmarks as soon as possible, since where no harmonised benchmark exists, 
no free allocation should be made. Energy efficiency is the most cost effective and 
immediately available tool for reducing emissions, as well as for enhancing security of energy 
supply and competitiveness. A range of energy efficiency technologies already exist and can 
be introduced with short lead times. In the future the EU ETS could be linked to a harmonised 
'white certificates'-scheme, that promotes energy savings and energy efficiency. It is 
important that the Commission properly considers these possibilities.

Auction revenues
It has been estimated that the revenues from the auctioning of allowances will amount at least
€ 33 billion per year (assuming only auctioning for the power generation sector and a 
relatively modest CO2 price)1. In the proposal these revenues will go to the budgets of 
Member States, with a 'moral obligation' on them to earmark a share of them to tackle climate 
change in a broad sense. However, this is not strong enough and could lead for the revenues to 
"disappear" in the national budget. That would be a missed opportunity to use this money for 
emission reductions and support for the developing world, preferably at an EU level.

Insider information and market manipulation
In an average week, more than 10 million allowances are traded, resulting in a market worth 
several billion Euros. The legal nature of these allowances is however unclear. Some 
countries consider them to be financial instruments whose trading is supervised by the 
financial service authority, while other countries consider them to be normal commodities and 
only their derivatives are viewed as financial instruments.2 In order to avoid market 
manipulation and inside trading, it is important to consider how to apply the rules for financial 
markets to emission allowances. By applying similar rules, price formation in the market will 
be based more on market relevant information and less on anti-competitive speculation, for 
example by hedge funds or sovereign wealth funds. Furthermore, publication of market 
sensitive information by the Commission and Member States should be strictly and clearly 
regulated, since the release of market sensitive data has potentially huge financial 
consequences. The same rules should apply to those regarding stock market sensitive 
information.

Carbon leakage

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". Policy 
Department on Budgetary Affairs, European Parliament, 2008.
2 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, European Environment Agency, 2008.
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As long as a global framework is not in place yet, an emissions reduction regime which is too 
burdensome could lead to companies moving their production outside the EU. This would not 
only have economic and social consequences, but it would also undermine environmental 
goals - since these companies would no longer be subject to the same emissions controls. The 
Commission acknowledges this problem, but postpones the solution: By 2010 the sectors that 
are vulnerable to carbon leakage will be identified and by 2011 the Commission will propose 
possible measures to prevent it (100% free allocation of allowances and/or coverage of 
imports under the EU ETS). Furthermore, the list of vulnerable sectors will be reviewed every 
3 years. Your draftswoman clearly prefers a global agreement, which will cover all relevant 
companies and sector. In the event that this goal will not be reached, global sectoral 
agreements (with objective, verifiable emission reduction goals) would be a 'second best' 
option. However, in case both options do not materialise, the EU needs to have in place a 
mechanism that will provide the necessary certainty and predictability needed for long term 
investments and the renewal of asset portfolios in these sectors. Keeping in mind that the 
scheme will start operating in 2013, companies and investors need earlier and longer term 
certainty about how many allowances each sector will get. On the other hand, international 
negotiations could be unnecessarily impeded if the EU specifies now which sectors will be 
protected through free allowances. The best way to ensure greater certainty for market players 
without compromising the international negotiations is to speed up the Commission's timing 
and lengthen the period between reviews, whilst ensuring that no announcements are made 
before the expected conclusion of international negotiations in December 2009.

SMEs and administrative burden
It is to the benefit of SMEs to take the lead and invest in low carbon technology. However, 
the precise regulatory environment needs to take into account their particular situation. The 
proposal allows small combustion installations (below 25MW) to be excluded from the 
scheme if equivalent measures are in place. This threshold is rather low. One third of the total 
combustion installations that are covered by the scheme is relatively small (below 50MW), 
but together they account for only 2% of the overall emissions reported.1 It seems therefore to 
be cost effective to raise the threshold for small installations (for example to the threshold of 
the IPPC) to opt-out from the scheme. 

Further harmonization
To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization should be envisaged. That is the case for definitions (for example for closure), 
but also for fees/charges and fines/penalties. For example, the maximum fines for similar 
infringements deviate substantially between Member States: from € 600 to € 15 million.

International aspects
The EU ETS should constitute the first step towards a global system for emissions trading. 
Therefore, it is vital to make it possible to link other trading schemes to the EU ETS and -
making use of all possible Community instruments - to encourage third countries bordering 
the EU to join the EU ETS. For developing countries, the EU must seize the opportunities 
offered by the EU ETS to assist these countries in becoming carbon neutral by making the 
necessary investments and through knowledge transfer.

                                               
1 idem, p. 7.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, която беше 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата 
(РКОНИК), е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на равнище, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система. С оглед 
постигането на тази цел общото 
повишение на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не трябва да е повече от 
2 °C в сравнение с нивата преди 
началото на индустриализацията. 
Последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел емисиите 
на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-
късно до 2020 г. Това предполага 
повишаване на усилията на Общността, 
незабавно поемане на ангажименти от 
страна на развитите страни и 
насърчаване участието на развиващите 
се страни в процеса на намаляване на 
емисиите.

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, която беше 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата 
(РКОНИК), е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на равнище, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система. С оглед 
постигането на тази цел общото 
повишение на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не трябва да е повече от 
2 °C в сравнение с нивата преди 
началото на индустриализацията. 
Последният доклад за оценка на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел емисиите 
на парникови газове в световен мащаб 
трябва да започнат да намаляват най-
късно до 2020 г. Това предполага 
повишаване на усилията на Общността, 
незабавно поемане на ангажименти от 
страна на развитите и 
новоиндустриализираните  страни и 
участието на развиващите се страни в 
процеса на намаляване на емисиите.
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Обосновка

In view of the ever increasing share of newly industrialised countries’ emissions, it is 
necessary to set the aim of ensuring their participation, not only the aim to encourage them to 
do so. It is necessary to set the aim of ensuring the participation developing countries, not 
only the aim to encourage them to do so.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В своята резолюция от 31 януари 
2008 г. относно резултатите от 
Конференцията в Бали по 
изменението на климата (COP 13 и 
COP/MOP 3), Европейският 
парламент напомни своята позиция, 
че индустриализираните страни 
следва да се ангажират да намалят 
своите емисии на парникови газове 
най-малко с 30 % до 2020 г. и с 60-80 % 
до 2050 г., в сравнение с нивата от 
1990 г. Предвид положителните 
резултати, които очаква от 
преговорите на Петнадесетата 
конференция на страните (COP 15) по 
рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата, която 
предстои да се проведе в Копенхаген 
през 2009 г., Европейският съюз следва 
да започне да подготвя по-строги цели 
за намаляване на емисиите за 2020 г. и 
след това, и да гарантира, че след 
2013 г. схемата на Общността ще 
предвижда, при необходимост, по-
строги лимити на емисиите, като 
част от приноса на Съюза към 
постигането на ново международно 
споразумение.

Обосновка

It is important to stress Parliament's strong ambitions with regard to fighting climate change. 
The best way to accomplish this is through an international agreement, to be reached in 
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Copenhagen by end 2009. This proposal should be seen as a proof of EU's strong 
commitment in this respect, but also as a signal that the EU is preparing for the tighter 
targets that will come with the new agreement. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
20 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г.

(4) С оглед постигането на тези 
дългосрочни цели е целесъобразно да се 
начертае план, по който емисиите от 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
схемата на Общността, следва да бъдат 
намалени. За да може Комисията да 
спази при икономически рентабилни 
условия ангажимента си за намаляване 
на емисиите на парникови газове с поне 
20 % по отношение на равнището от 
1990 г. - базова година от Протокола 
от Киото, призната в международен 
план, до 2020 г. квотите, отпуснати във 
връзка с инсталациите, следва да бъдат с 
21 % по-ниски от равнището на техните 
емисии през 2005 г.

Обосновка

On this calculation the total permitted emission level would amount to 4.65 billion tonnes by 
applying a reduction of 20% below 1990. By 2020, reductions of 2.67 billion tonnes are to be 
achieved by sectors not included in the ETS. The calculation also shows – contrary to the 
Commission's assertion – that the sectors covered by the ETS must be required to make a 
15% reduction compared with 2005.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Посадените дървета, а също така 
и дървесината и производните й, 
представляват значителен източник 
на улавяне и съхранение на въглерод. 
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Освен това дървеният материал 
позволява да се води борба срещу 
парниковия ефект чрез заместване на 
енергията от изкопаеми горива. В 
заключение, горите представляват 
истински природни "резервоари" на 
въглерод, но този въглерод се отделя в 
атмосферата, когато горите бъдат 
изкоренени или изгорени, което 
определя и колко е важно да се 
създадат механизми за защита на 
горите, за да се намали затоплянето 
на климата. 

Обосновка

Change in land use (e.g. deforestation in tropical areas) is said to be responsible for 20% of 
global greenhouse gas emissions. Annual greenhouse gas emissions linked to deforestation 
alone amount to 6 billion tonnes of CO2 equivalent. 

In France alone, storage represents 15.6 million tonnes of carbon and traps 10% of 
greenhouse gas emissions. The replacement value is estimated at 14 million tonnes of carbon. 
Without forests and timber, France would emit 108 million tonnes more carbon, in other 
words 20% extra.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Като се има предвид значителния 
потенциал на отрасъла на горското 
стопанство за намаляване на 
глобалното затопляне, следва да се 
въведат насърчителни мерки за 
неговото актуализиране и развитие, 
като надлежно се вземат предвид 
другите функции на гората. 

Обосновка

The IPCC 2007 report states, ‘in the long term, a sustainable forest management strategy 
aimed at maintaining or increasing forest carbon stocks, while producing an annual 
sustained yield of timber, fibre or energy from the forest, will generate the largest sustained 
mitigation benefit’. Account should also be taken of the European Parliament’s resolution of 
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15 November 2007, which calls on the Commission to include certain forestry-related 
activities in the ETS. 

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Директива 2003/87/ЕО и 
Директива 2004/101/ЕО за изменение 
на Директива 2003/87/ЕО следва да 
бъдат приведени в съответствие с 
мерките, предвидени в Протокола от 
Киото във връзка със земеползването, 
промените в предназначението на 
земята и горското стопанство 
(ЗППЗГС).

Обосновка

The Kyoto Protocol assigns statistical targets for greenhouse gas emissions to the 
industrialised countries listed in Annex B. Several articles refer to LULUCF activities, 
namely afforestation, reforestation, deforestation, forestry management, agricultural land 
management, pasture management and revegetation. 

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Схемата на ЕС следва напълно да 
се свърже с "проектните механизми" 
от Протокола от Киото, като се 
включат дейностите, свързани с 
използването на земята, промените в 
предназначението на земята и 
горското стопанство (ЗППЗГС) в 
приложното поле на Директиви 
2003/87/ЕО и 2004/101/ЕО.
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Обосновка

Directive 2004/101/EC of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC excludes from its 
scope activities related to forestry and agriculture.

The forestry industry and several environmental organisations support the inclusion of 
LULUCF activities within the EU ETS. They stress the crucial impact of these activities on 
climate change, pointing out that deforestation is actually responsible for 20% of global 
greenhouse gas emissions. Including these activities would also be a way of promoting 
sustainable development in the non-industrialised countries.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Комисията следва да проучи 
условията и реда за включване на 
дейностите, свързани с използването 
на земята, промените в 
предназначението на земята и 
горското стопанство (ЗППЗГС) в 
приложното поле на Директиви 
2003/87/ЕО и 2004/101/ЕО предвид 
техническия напредък и направените 
предложения по време на 
Конференцията в Бали. Тя следва да 
представи законодателно 
предложение по този въпрос на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно до края на 2008 г.

Обосновка

Some Member States have criticised the Commission for failing to provide proper justification 
of its decision to exclude LULUCF activities and regret this decision, bearing in mind that the 
conclusions of the European Council of 9 March 2007 and the European Parliament 
resolution of 15 November 2007 on the Bali Climate Conference called on the Commission to 
consider including LULUCF activities in the EU ETS. Including these activities in the 
developing countries would represent a not inconsiderable source of finance, capable of 
ensuring biodiversity protection and rehabilitation of damaged forests. 
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Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Когато към малките инсталации, 
чиито емисии не надвишават праговата 
стойност от 10 000 t CO2 годишно, се 
прилагат равносилни мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, и по-специално на данъчни 
мерки, е целесъобразно да се предвиди 
процедура, която да позволява на
държавите-членки да изключат тези 
инсталации от схемата за търговия с 
емисии за периода на приложение на 
тези мерки. Праговата стойност е тази, 
която, поради опростяване на 
административните процедури, 
осигурява максимални положителни 
резултати от гледна точка на 
намаляването на административните 
разходи за всеки един изключен от 
схемата тон. Предвид 
преустановяването на петгодишните 
периоди на разпределение и с оглед 
подобряване на сигурността и 
предсказуемостта, е целесъобразно да 
бъдат установени разпоредби относно 
честотата на прегледите на 
разрешителните за емисии на парникови 
газове.

(10) Когато към малките инсталации, 
чиито емисии не надвишават праговата 
стойност от 25 000 t CO2 годишно, се 
прилагат равносилни мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, и по-специално на данъчни 
мерки, е целесъобразно да се предвиди 
процедура, която да позволява на 
държавите-членки да изключат тези 
инсталации от схемата за търговия с 
емисии за периода на приложение на 
тези мерки, въпреки че следва да се 
разреши доброволното запазване на 
такива инсталации в рамките на 
схемата на Общността. Праговата 
стойност е тази, която, поради 
опростяване на административните 
процедури, осигурява максимални 
положителни резултати от гледна точка 
на намаляването на административните 
разходи за всеки един изключен от 
схемата тон. При преразглеждането на 
настоящата Директива следва да се 
обмисли въпросът за изменение на 
тази прагова стойност, като се вземе 
под внимание приносът на малките 
инсталации към общия обем на 
емисиите, административната 
тежест и опитът, придобит при 
въвеждането на равносилни мерки.
Предвид преустановяването на 
петгодишните периоди на 
разпределение и с оглед подобряване на 
сигурността и предсказуемостта, е 
целесъобразно да бъдат установени 
разпоредби относно честотата на 
прегледите на разрешителните за 
емисии на парникови газове.
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Обосновка

It is important to keep searching for possibilities to further reduce the administrative burden 
on SMEs, avoid unnecessary administrative costs and bureaucracy and enhance the efficiency 
of the system. At the moment, one third of the total installations that are covered by the 
scheme are small installations that together account for only 2% of the overall emissions 
reported. 

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Допълнителното усилие от страна 
на европейската икономика изисква inter 
alia преразгледаната схема на 
Общността да оперира с най-високата 
възможна степен на икономическа 
ефективност и въз основа на напълно 
хармонизирани условия на 
разпределение в рамките на Общността. 
Следователно основният принцип на 
разпределение на квотите трябва да 
бъде отдаването на търг, тъй като това е 
най-простата и като цяло считана за 
най-рентабилна от икономическа гледна 
точка система. Това след да сложи край 
на неочакваните печалби и би поставило 
новите участници и икономиките, с по-
висок от средния растеж, в същите 
конкурентни условия като 
съществуващите инсталации.

(13) Допълнителното усилие от страна 
на европейската икономика изисква inter 
alia преразгледаната схема на 
Общността да оперира с най-високата 
възможна степен на икономическа 
ефективност и въз основа на напълно 
хармонизирани условия на 
разпределение в рамките на Общността. 
Следователно основният принцип на 
разпределение на квотите ще  бъде 
отдаването на търг, тъй като това е най-
простата и като цяло считана за най-
рентабилна от икономическа гледна 
точка система. Това следва да сложи 
край на неочакваните печалби и би 
поставило новите участници и 
икономиките, с бърз растеж, в същите 
конкурентни условия като 
съществуващите инсталации. 
Комисията следва да наблюдава 
отдаването на търг и впоследствие 
функционирането на пазара на 
въглерод, за да осигури постигането 
на тези две цели. За да се гарантира 
прилагането на общ и последователен 
подход към отдаването на търг из 
целия Съюз, отдаването на търг 
следва да се администрира от 
Комисията или от компетентен 
орган, определен от Комисията. По 
този начин би се гарантирало също 
така обединяване на приходите от 
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търгове в общ фонд и тяхното по-
ефективно и по-ефикасно използване.

Обосновка

In order to minimise uncertainty for business, move further towards harmonisation and 
maximise efficiencies, auctioning should be administered centrally. In addition, the 
Commission should monitor the impact of auctioning, to ensure that it is delivering the 
benefits promised.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да се осигури системно 
функциониране на пазарите на 
въглерод и на електроенергия, търгът 
за квоти за периода след 2013 г. следва 
да започне най-късно до 2011 г. и да се 
основава на ясни и обективни 
принципи,формулирани много преди 
това.

Обосновка

It is essential that the carbon market functions timely, effectively and with sufficient liquidity 
in order to support the efficient operation of the electricity market. Since this market is 
characterized by forward contracts, the actual auctioning should start to take place well in 
advance of the period. Furthermore, the auctioning principles and detailed design provisions 
should be publicized well in advance in order to allow companies to optimise bid strategies. 

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Комисията следва да продължи 
да проучва други начини за 
насърчаване на практиките за най-
голямо намаляване на емисиите и за 
подобряване на енергийната 

Adlib Express Watermark



AD\741419BG.doc 15/53 PE404.749v02-00

BG

ефективност в отраслите, обхванати 
от схемата на Общността, както и 
във всички останали отрасли. По-
специално, до септември 2009 г. тя 
следва да проучи възможността за 
разработване на система на бели 
сертификати за целия Европейски 
съюз, която да възнаграждава 
инвестициите в енергийна 
ефективност.

Обосновка

In Article 4(5) Directive 2006/32/EC on end-use efficiency and energy services the 
Commission are required to examine whether to bring forward a proposal on white 
certificates based on the first three years of application of the Directive. But no firm date is 
set for the conclusion of this important examination. The 'Euro White Cert' Project is 
currently examining the potential for an EU-wide system of White Certificates, and its 
potential links with EU ETS.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Не бива да се поражда ненужно 
нарушаване на конкуренцията между 
инсталации, независимо дали са 
отдадени на външен изпълнител или 
не.

Обосновка

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from externalised installations to internalised installations with the 
consequence of increased CO2 emissions should be avoided. The purpose of the EU ETS is to 
reduce the emissions of greenhouse gases and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect.
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) С оглед подобряване на 
прозрачността и предотвратяване на 
пазарните злоупотреби, включително 
вредно спекулативно действие при 
търгуване с квоти и техни 
производни, Комисията следва да 
обмисли прилагането на общностни 
правила относно финансовите 
инструменти за търгуване с емисии, а 
така също и публикуването на всяка 
чувствителна в пазарно отношение 
информация, която би могла да 
повлияе на такова търгуване. 
Комисията следва да продължи да 
наблюдава развитието на пазара на 
въглерод, за да гарантира, че схемата 
на Общността продължава да 
постига първоначалната си цел за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове по разходно-ефективен и 
икономически рентабилен начин.

Обосновка

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency. 
Inside trading and market manipulation could not only distort the market, but also reduce its 
credibility and investors' confidence, leading to wrong price signals and market illiquidity. 
Furthermore, by defining allowances as financial instruments, their trading will fall under the 
supervision of the financial authorities and rules governing for example investment funds 
would apply to them.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Трети държави, граничещи с 
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Европейския съюз, следва да бъдат 
насърчавани да се присъединят към 
схемата на Общността, в случай че 
изпълняват изискванията на 
настоящата директива. Комисията 
следва да положи всички усилия в 
преговорите със страните 
кандидатки, потенциалните страни 
кандидатки, и страните, обхванати 
от Европейската политика на 
съседство, както и в предоставянето 
на тези страни на финансова и 
техническа помощ с оглед 
насърчаване на тази цел. Това би 
улеснило трансфера на технологии и 
знания за тези страни, което е важно 
средство за осигуряване на 
икономически, екологични и социални 
ползи за всички.

Обосновка

It is vital to encourage third countries bordering the EU to join the EU ETS. This is not only 
important from an environmental and development point of view, but will also address the 
issue of carbon leakage by EU companies moving over the border. 

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) От значение е схемата на 
Общността да бъде разширена в 
бъдеще, за да включи други големи 
емитери на парникови газове, и по-
специално в отрасъла на транспорта, 
като превозвачите в 
корабоплаването. За тази цел 
Комисията следва да предложи във 
възможно най-кратък срок подходящи 
изменения, придружени с оценка на 
въздействието, с оглед на включване 
на отрасъла на корабоплаването в 
схемата на Общността до 2013 г. и 
определяне на дата за включване на 
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сухопътния транспорт.

Обосновка

It is important to continue with the inclusion of transport into the EU ETS, especially 
shipping. For the moment, a proper impact assessment and reliable data are missing. 
However, in the next review, the Commission should extend the scheme. 

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33б) За да се гарантират условия на 
равнопоставеност на вътрешния 
пазар, Комисията следва, ако е 
уместно, да издава насоки или да 
представя предложения с оглед на по-
нататъшната хармонизация на 
прилагането на настоящата 
директива, като например 
хармонизация на използваните 
дефиниции, такси и глоби.

Обосновка

To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization could be envisaged, for example regarding definitions (closure) and fees and 
penalties put in place by Member States. 

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Информацията за прилагане на 
настоящата директива следва да 
бъде лесно достъпна, и по-специално 
за малките и средните предприятия 
(МСП). За да се помогне на 
предприятията, и по-специално на 
МСП, да изпълняват изискванията на 
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настоящата директива, държавите-
членки следва да създадат национални 
информационни бюра за помощ.

Обосновка

Many of the companies that are covered by the EU ETS are SMEs, that lack sufficient 
resources and that might be at a disadvantage compared to big companies in acquiring 
allowances through auctioning and trading. The least that could be done is supplying them 
with easily accessible information on the detailed requirements. The best practical solution to 
do so vary from one Member States to the other, depending on the specific institutional 
framework in place, as was done in the REACH Directive. 

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
(-1) Член 1 се заменя със следния 
текст:
„С настоящата директива се въвежда 
схема за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на 
Общността (наричана по-долу 
"схемата на Общността"), за да се 
стимулира намаляването на емисии 
на парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин, като 
същевременно се насърчават 
иновациите и се поддържа и 
подобрява конкурентоспособността.“

Обосновка

The ETS should lead to low-carbon innovations that give EU companies a long-term 
advantage over competitors outside the EU. Where the ETS leads to the risk of carbon 
leakage the competitiveness of EU companies should be maintained.
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Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „парникови газове“ означава газовете, 
изброени в приложение II, и други 
естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на 
атмосферата, които абсорбират и 
повторно излъчват инфрачервена 
радиация;

в) „парникови газове“ означава газовете, 
изброени в приложение II, и всички 
други газове, които са регулирани 
като такива в рамките на 
международни споразумения;

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове след представянето пред 
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1;

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или актуализирано 
разрешително за емисии на парникови 
газове, поради промяна на естеството 
или функционирането й, или 
значително увеличаване на нейния 
капацитет след представянето пред 
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1;

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква ф
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Текст, предложен от Комисията Изменение
ф) „Генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, и която попада под обхвата само 
на категория „Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I.

ф) „генератор на електроенергия“ 
означава инсталация, която към 1 
януари 2005 г. или след това, е 
произвела електроенергия, 
предназначена за продажба в трети 
страни, която предимно доставя 
електроенергия към обществените 
електрически мрежи и която попада 
под обхвата само на категория 
„Доставка на електро- или 
топлоенергия“ от приложение I.

Обосновка

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation. 
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended. 
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 – буква ф a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
фа) „външна инсталация“ означава 
инсталация – собственост на и/или 
управлявана от трета страна –
изпълняваща функция, която може да 
бъде осъществявана и чрез вътрешна 
производствена дейност, интегрирана 
в производствения процес на 
съответния отрасъл на 
икономиката;

Обосновка

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.
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Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - буква ф б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) "международно споразумение" 
означава споразумение между 
държави в контекста на Рамковата 
конвенция на ООН за изменението на 
климата, което цели намаляване на 
общите емисии в степента,
необходима за ефективното справяне 
с изменението на климата чрез 
ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C, и 
което има правно действие, измеримо 
е и подлежи на отчетност и 
проверка; такова  международно 
споразумение следва да включва 
критична маса от отрасловото 
производство в световен мащаб.

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 6 – параграф 1 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
Компетентният орган преразглежда 
разрешителното за емисии на парникови 
газове поне на всеки пет години и внася, 
при необходимост, съответни 
изменения.

Компетентният орган преразглежда 
разрешителното за емисии на парникови 
газове поне на всеки пет години и внася, 
при необходимост, съответни 
изменения, с оглед най-скоро 
установените научни данни.

Обосновка

It should be stressed that the review of emissions permits and any proposed amendments will 
take place in the light of new scientific data.
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Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 2013 г. нататък държавите-
членки отдават на търг всички квоти, 
които не са отпуснати безплатно в 
съответствие с член 10а.

1. От 2013 г. нататък Комисията или 
компетентен орган, определен от 
Комисията, отдава на търг всички 
квоти, които не са отпуснати безплатно 
в съответствие с член 10а.

Обосновка

In order to minimise uncertainty for business, move further towards harmonisation and 
maximise efficiencies, auctioning should be administered centrally.

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 - параграф 2 - въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг от всички
държави-членки, се разпределя както 
следва:

2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг във всяка
държава-членка, се разпределя както 
следва:

Обосновка

Whilst there still remains a case for varying the level of auctioning rights made available to 
participants in the different Member States, auctioning should still be administered centrally. 
This change is required to clarify this.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение
а) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

а) 80 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2008 г., на съответната държава-членка.

Обосновка

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
ба) 10 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между държавите-членки в 
съответствие с постигнатото от 
тях в периода между базовата година 
по Протокола от Киото и 2008 г., с 
цел да бъдат отчетени усилията, 
положени до момента на въвеждане 
на схемата на Общността.

Обосновка

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
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period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне 20 % от приходите, получени 
от търга за квоти, посочени в 
параграф 2, както и всички приходи 
от търга по буква б) на същия 
параграф следва да се използват за:

3. Половината от приходите, 
получени от търга за квоти, посочени 
в параграф 2, както и всички приходи 
от търга по буква б) на същия 
параграф се използват в специално 
създаден за целта фонд. До 50% от 
фонда се използват, по възможно най-
ефикасния и ефективен начин, за:

а) намаляване на емисиите на 
парникови газове, включително чрез 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, 
адаптиране към въздействията от 
изменението на климата и 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, 
включително участие в инициативи в 
рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;

а) намаляване на емисиите на парникови 
газове от развиващи се страни, по-
специално от най-слабо развитите 
страни, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници; 

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20 % 
до 2020 г.
в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;
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г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;

г) предотвратяване или спиране на 
обезлесяването или деградацията на 
почвите, по-специално в най-слабо 
развитите страни;

д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;

д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;

да) развиване на институционален 
капацитет в най-слабо развитите 
страни за успешно разработване и 
управление на проекти за намаляване 
на емисиите.
Оставащите средства от фонда по 
параграф първи се използват за:
i) финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и за адаптиране към 
последиците от изменението на 
климата, включително участие в 
инициативи в рамките на 
Европейския стратегически план на 
енергийните технологии или 
Европейските технологични 
платформи;
ii) подпомагане в адаптирането към 
последиците от изменението на 
климата в рамките на Общността;

е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна
ефективност и изолацията на 
жилищата,  както и

iii) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на жилищата;

iv) смекчаване на въздействието на 
схемата на Общността в райони, 
засегнати от специални географски 
или демографски предизвикателства, 
като им се окаже съдействие за 
разработване на устойчива енергийна 
политика; както и 

ж) за покриване на административните 
разходи по управлението на схемата на
Общността.

v) за покриване на административните 
разходи по управлението на схемата на 
Общността.
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3a. Държавите-членки, в 
съответствие с правилата за 
държавна помощ, връщат  
оставащите средства от приходите, 
получени от търга за квоти, посочени 
в параграф 2, включително всички 
приходи от търга по буква б) на 
същия параграф, и ги влагат в 
изследователска дейност, иновации и 
инвестиции в технологии с ниски 
емисии на въглерод, в улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове, както и в по-енергийно 
ефективни производствени практики.
Държавите-членки приемат мерки, с 
които се гарантира, че върнатите 
приходи се използват само за тези 
цели и излагат тези мерки в доклада 
по параграф 4. 

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
5. Най-късно до 31 декември 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че 
други участници в търга не пречат за 
неговото протичане. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

5. Най-късно до 31 декември 2009 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане.

Adlib Express Watermark



AD\741419BG.doc 28/53 PE404.749v02-00

BG

Комисията се консултира с всички 
съответни заинтересовани страни, 
преди да внесе този регламент. 
Отдаването на търг е замислено и се 
провежда в съответствие със 
следните условия:
а) целта на търговете е отдаването 
на квотите на оператори и/или 
пазарни посредници на определена от 
пазара цена, а не постигането на 
максимизиране на печалбите или на 
предварително установена цена;
б) през цялото време се поддържа 
достатъчно ликвидност на пазара, 
по-специално през 2013 г. За тази цел 
процесът е предсказуем, особено по 
отношение на графика и 
последователността на търговете и 
обемите, които ще се предоставят;
в) търговете са отворени за участие 
за всички титуляри на валидни 
сметки в рамките на схемата на 
Общността, които могат да 
представят финансова гаранция, че 
офертите ще бъдат изпълнени;
г) всички оператори и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат справедлив и равен достъп до 
търга и могат да участват 
пълноценно;
д) участието не трябва да води до 
неоправдана финансова тежест за 
операторите;
е) всички участници имат достъп до 
една и съща информация по едно и 
също време; както и 
ж) участниците в търга не сключват 
тайни споразумения или предприемат 
други действия, които да пречат за 
неговото протичане. 
Мярката, посочена в алинея първа и 
която е предназначена да измени 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълни, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].
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Обосновка

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behaviour.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
5a. До 31 декември 2008 г. Комисията 
публикува ясна дефиниция за квоти на 
емисии, която да изключва 
възможността за тяхната 
секюритизация на финансовите 
пазари, а в търговете да предоставя 
привилегирована позиция на 
участници, които биха ги използвали 
за производството на енергия или 
промишлени стоки.

Обосновка

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 

1. До 30 юни 2010 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
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параграфи 2-6 и 8. параграфи 2-6 и 8.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на
възможното, провеждането на 
разпределението по начин, които да 
стимулира използването на ефикасни 
техники за намаляване на емисиите на 
парникови газове и за подобряване на 
енергийната ефективност, 
заместителите, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство електроенергия.

Посочените в първа алинея мерки 
установяват общоевропейски ex ante 
критерии за сравнение и оценка, 
определящи нива на най-малко 
отделяне на CO2 за единица 
произведена продукция за емисиите на 
парникови газове и за енергийната 
ефективност за инсталациите във 
всеки отрасъл, който получава 
безплатно разпределение на квоти. 
Тези отраслови критерии за сравнение 
и оценка следва да се основават на 
най-добрите техники и технологии в 
областта на парниковите газове и
енергийната ефективност, включително 
техническия потенциал за 
намаляване на емисиите и 
технологиите, налични на пазара, 
включително заместителите, 
общоприложими алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, комбинирано 
производство на енергия, и улавяне и 
съхранение на парникови газове.
Разпределянето на безплатни квоти 
за инсталациите следва да се 
извършва на ниво, което да не 
надвишава посоченото от критерия 
за сравнение и оценка за съответния 
отрасъл, така че да бъдат 
възнаградени най-ефективните 
оператори. Като цяло мерките, 
упоменати в алинея първа, не 
насърчават повишаване на емисиите 
като цяло или  за единица произведен 
продукт. При установяване на 
критериите Комисията се 
консултира със засегнатите отрасли 
и с други съответни заинтересовани 
страни. Не се допуска безплатно 
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разпределение на квоти за произведена 
електроенергия, с изключение на 
електроенергията, произведена във 
връзка с промишлена топлоенергия  
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО или от отпадъчни 
материали от промишлени процеси, 
използващи най-добрите налични 
технологии, при условие че е 
произведена за нуждите на самия 
оператор; при всички случаи квотите 
се разпределят при спазване на 
същите принципи на разпределение, 
които се прилагат за съответната 
промишлена дейност съгласно 
приложение І. 
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отпадъчен газ, 
при спазване на същите принципи на 
разпределение, които се прилагат за 
съответната промишлена дейност 
съгласно приложение І.

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, съпоставимо с това 
в Общността, Комисията ще 
преразгледа тези мерки, за да гарантира, 
че безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на това споразумение.

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, съпоставимо с това 
в Общността, Комисията ще 
преразгледа тези мерки, за да гарантира, 
че безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на това споразумение.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До 1 септември 2009 г. Комисията 
изготвя доклад за резултатите от 
своето проучване за това дали е  
уместно да предложи директива 
относно белите сертификати, както 
се посочва в член 4, параграф 5 от 
Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги1. 
По-конкретно този доклад посочва 
възможността за задължителна за 
цялата Общност схема за търгуване с 
бели сертификати, предоставяща 
допълнителни стимули за 
операторите, които ползват 
безплатни квоти, да инвестират в 
техники и технологии с най-голяма 
енергийна ефективност, като 
поставя задължителни цели относно 
енергийната ефективност или 
лимити за участниците и предоставя 
система за търгуеми бели 
сертификати, каквито могат да се 
придобият вследствие въвеждане на 
енергийно ефективни техники или 
технологии. Ако докладът посочва, че 
такава схема би била от полза за 
околната среда, ефективна от гледна 
точка на разходите и практически 
изпълнима, и че би съответствала на 
принципите за по-добро регулиране, 
Комисията прави подходящи 
законодателни предложения до 30 
юни 2010 г.
1 OВ L 114, 27.04.2006 г., стр. 64.

Обосновка

In Article 4(5) Directive 2006/32/EC on end-use efficiency and energy services the 
Commission are required to examine whether to bring forward a proposal on white 
certificates based on the first three years of application of the Directive. But no firm date is 
set for the conclusion of this important examination. The 'Euro White Cert' Project, supported 
by Intelligent Energy Europe, is currently examining the potential for an EU-wide system of 
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White Certificates, and its potential links with EU ETS.

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
1б. Инсталациите, независимо дали 
са отдадени на външен изпълнител, 
или не, ще бъдат третирани по 
еднакъв начин, що се отнася до 
квотите за емисии.

Обосновка

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Генераторите на електроенергия
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия. Всяка 
година след 2013 г. общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 

3. Генераторите на електроенергия  се
ползват от безплатно разпределение на 
квоти по отношение на 
производството на топлоенергия, 
предназначена за продажба на трети 
страни, включително 
топлофикационни мрежи, 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, въз основа на стандартни 
общоевропейски ex-ante критерии за 
сравнение и оценка за единица 
произведен продукт за икономически 
оправдано търсене, за да се гарантира 
еднакво отношение спрямо другите
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линейния фактор, посочен в член 9. производители на топлоенергия. Всяка 
година след 2013 г. общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пет процента от количеството квоти, 
отпуснато на Общността в съответствие 
с членове 9 и 9а за периода 2013—2020 
г., е запазено за новите участници —
това е максималното количество, 
което може да бъде отпуснато на 
новите участници в съответствие с 
правилата, приети съгласно параграф 1 
на настоящия член.

6. Пет процента от количеството квоти, 
отпуснато на Общността в съответствие 
с членове 9 и 9а за периода 2013—2020 
г., е запазено с цел осигуряване на
ликвидност за новите участници, 
както и за пазарни ситуации, които 
пораждат необосновано високи или 
ниски цени на въглерода.
Максималното количество, което може 
да бъде отпуснато на новите участници 
в съответствие с правилата, приети 
съгласно параграф 1 на настоящия член.

Обосновка

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 6 - алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия.

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с промишлена 
топлоенергия  посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО или 
от отпадъчни материали от 
промишлени процеси, използващи най-
добрите налични технологии, при 
условие че е произведена за нуждите 
на самия оператор; при всички случаи 
квотите се разпределят при спазване 
на същите принципи на 
разпределение, които се прилагат за 
съответната промишлена дейност 
съгласно приложение І. 
При все това, когато като гориво се 
използва отпадъчен газ от 
производствен процес, квоти се 
разпределят на оператора на 
съоръжението, произвеждащо този 
отпадъчен газ, при спазване на 
същите принципи на разпределение, 
които се прилагат за съответната 
промишлена дейност съгласно 
приложение І.
До 31 декември 2010 г. Комисията 
публикува напълно хармонизирани 
правила за цялата Общност за 
разпределението на резерв за нови 
участници. Тези правила включват 
насоки за прилагане на определението 
за "нов участник", включително 
значително увеличение на 
капацитета посредством, наред с 
другото, разширяване на 
инсталацията.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълва, се 
приема в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3]

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 80 % от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това безплатното 
разпределение на квоти започва 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г.

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 100% от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това безплатното 
разпределение на квоти започва 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г.

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a - параграфи 8 и 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии ще получават 
безплатни квоти, в размер до 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество.

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии ще получават 
безплатни квоти, в размер до 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество. Без да се 
засягат параграфи 4 и 5 и без да се 
надхвърля общото количество квоти, 
посочено в член 9, Комисията може 
да разпредели на тези инсталации 
допълнителни квоти, за да вземе под 
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внимание въздействието от 
прехвърлянето на разходите за 
квотите върху цените на 
електроенергията за съответния 
отрасъл или подотрасъл.

9. Най-късно до 30 юни 2010 г. и след 
това на всеки три години, Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8.

9. Най-късно до 1 юни 2010 г. и след 
това на всеки четири години, 
Комисията ще определя отраслите по 
параграф 8. Комисията се консултира 
със засегнатите отрасли и с други 
съответни заинтересовани страни. 

Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълва, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълва, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

При определяне на отраслите по алинея 
първа, Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които са с повишени емисии на 
въглерод, като обръща внимание на:

При определяне на отраслите по алинея 
първа, Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации, които са с 
повишени емисии на въглерод или 
инвестиции на инсталации в страни
извън Общността, които не налагат 
съпоставими и подлежащи на 
проверка ограничения върху емисиите, 
като обръща внимание на:

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи;

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи;

б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии;

б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии;

в) пазарната структура, географския и 
продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;

в) пазарната структура, географския и 
продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;

г) последици от изменението на 
климата, действащите или предвидени 

г) последици от изменението на 
климата, действащите или предвидени 
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енергийни политики извън ЕС в 
съответния отрасъл;

енергийни политики извън ЕС в 
съответния отрасъл;

га) въздействието от прехвърлянето 
на разходите за квотите върху 
цените на електроенергията за 
съответния отрасъл или подотрасъл; 
гб) въздействието върху сигурността 
на доставките на суровини в 
Общността. 

За да се определи това дали 
повишението на разходите вследствие 
на общностната схема може да бъде 
отразено, е възможно да се стъпва на 
преценка на нереализираните продажби, 
в резултат от повишението на цената на
въглерода или от отражението върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.

За да се определи това дали 
повишението на разходите вследствие 
на общностната схема може да бъде 
отразено, е възможно да се стъпва на 
преценка на нереализираните продажби, 
в резултат от повишението на цената на 
въглерода или от отражението върху 
рентабилността на съответните 
инсталации.

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да 
включват:

До юни 2010 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения.
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- коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли 
или подотрасли, по смисъла на член 
10а;
- включване в схемата на Общността 
на вносители на продукти, 
произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а.
Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, и 
които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, също
се вземат предвид при определянето на 
съответните мерки. 

Всички други задължителни 
споразумения, които водят до 
намаляване на общите емисии в 
степента, необходима за ефективно 
справяне с измененията на климата, и 
които могат да бъдат подложени на 
мониторинг и проверка и са предмет на 
задължителни мерки за прилагане, се 
вземат предвид при определянето на 
съответните мерки. 

При липса на международно 
споразумение и обвързващи отраслови 
споразумения, както е посочено по 
горе, Комисията специално проучва, в 
гореспоменатия доклад, 
възможностите за коригиране на 
количеството квоти, получени 
безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а, 
за включване в схемата на 
Общността на вносители на 
продукти, произведени в отрасли или 
подотрасли, определени в 
съответствие с член 10а или за 
създаването на механизъм за 
регулиране по границите. 

Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на CER и ERU от дейности 
по проекти в схемата на Общността,
преди влизането в сила на бъдещо 

международно споразумение по 
изменение на климата

Използване на CER и ERU от дейности 
по проекти в схемата на Общността

1. До влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата и преди 
прилагането на член 28, параграфи 3 и 
4, се прилагат параграфи 2—7 от 
настоящия член.

1. До влизането в сила на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата и преди 
прилагането на член 28, параграфи 3 и 
4, се прилагат параграфи 2—7 от 
настоящия член.

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите 
членки CER/ERU за периода 2008—
2012 г., операторите могат, да поискат 
от компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

2. Операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
мнозинството държави-членки, 
съставляващи квалифицирано 
мнозинство съгласно член 205, 
параграф 2 от Договора, в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

3. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

3. Компетентните органи дават 
своето разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети от 
мнозинството държави-членки, 
съставляващи квалифицирано 
мнозинство съгласно член 205, 
параграф 2 от Договора, в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
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2012 г.
4. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER, издадени 
за съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти от нови 
проекти, започнали от 2013 г. нататък в 
най-слабо развитите страни.

4. Компетентните органи дават 
своето разрешение за обмена на CER, 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти от 
нови проекти, започнали от 2013 г. 
нататък в най-слабо развитите страни.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от мнозинството държави-
членки, съставляващи квалифицирано 
мнозинство съгласно член 205, 
параграф 2 от Договора, в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г., до 2020 г. или докато тези 
страни ратифицират споразумение с 
Общността, ако това стане по-рано.

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

5. В степента, в която операторите 
не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., и в 
случай че сключването на
международно споразумение по 
изменение на климата е отложено, 
кредитите от проекти или други 
дейности за намаляване на емисиите 
могат да се използват в схемата на 
Общността в съответствие със 
споразуменията, сключени с трети 
държави, като се уточни нивото на 
използване. Съгласно подобни 
споразумения операторите могат да 
използват кредитите от дейности по 
проекти в тези трети държави, за да 
изпълнят задълженията си по схемата на 
Общността.

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити от технологии 
за възобновяеми енергийни източници 
или за енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии и 

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити от технологии 
за възобновяеми енергийни източници 
или за енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии и 
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устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на кредити от 
проекти, когато референтното ниво е 
под равнището за безплатно 
разпределение на квоти, предвидено с 
мерките, посочени в член 10а или под 
равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на кредити от 
проекти, когато референтното ниво е 
под равнището за безплатно 
разпределение на квоти, предвидено с 
мерките, посочени в член 10а или под 
равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

6a. Количеството кредити, 
използвани от инсталации съгласно 
параграфи 2, 3, 4 и 5 не надвишава 
количество равно на 35% от 
изискваните за периода 2008 - 2020 г. 
намаления на емисии на парникови 
газове за инсталациите, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено CER от трети държави, 
ратифицирали това споразумение, се 
приемат в схемата на Общността.

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата 
единствено CER от трети държави, 
ратифицирали това споразумение, се 
приемат в схемата на Общността.

7a. Комисията се стреми да 
гарантира, че всяко споразумение, 
посочено в параграф 5, и 
международното споразумение, 
посочено в параграф 7, включват 
система за кредитиране за устойчиво, 
проверимо и постоянно залесяване, 
повторно залесяване, намалени 
емисии от обезлесяване и други 
устойчиви проекти и дейности в 
областта на горското стопанство, 
включително, наред с другото, 
предотвратяване на ерозията на 
почвата  и пречистване на отпадъчни 
води. Тези проекти отговарят на 
критерии за високо качество, които 
се приемат в рамките на създадената 
от ООН рамка, както е посочено в 
член 28а. 
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Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 12 се добавя следният 
параграф:
„1а.  До 1 септември 2009 г. 
Комисията прави подходящи 
законодателни предложения, които 
да гарантират, че пазарът на квоти 
за емисии е защитен от злоупотреба с 
вътрешна информация и 
манипулиране на пазара. По-
специално, Комисията разглежда 
въпроса дали за целта на настоящата 
директива квотите се считат за 
финансови инструменти в обхвата на 
Директива 2003/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара (пазарна 
злоупотреба)1.“
1 OВ L 96, 12.04.2003, стр. 16.

Обосновка

The legal nature of allowances on the financial market is unclear. Some countries consider 
them to be financial instruments whose trading is supervised by the financial service 
authority, while other countries consider them to be normal commodities and only their 
derivatives are viewed as financial instruments. It is important to create clarity in order to 
enhance business confidence and increase transparency. Inside trading and market 
manipulation could distort the market, reduce its credibility and harm investors' confidence.

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 13 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 15 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Добавя се следният член:
"Член 15а

Разкриване на информация и 
професионална тайна

1. Държавите-членки и Комисията 
гарантират, че всички решения и 
доклади във връзка с количеството и 
разпределението на квотите и с 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите са незабавно 
разкривани по начин, който осигурява 
бърз достъп до тази информация на 
основата на недискриминация.
2. Задължението за спазване на 
професионална тайна се прилага 
спрямо лица, които работят или са 
работили за Комисията или за 
компетентни органи на държавите-
членки, и за органи, на които 
Комисията или държавите-членки 
може да са делегирали определени 
задачи. Информацията, обхваната от 
професионалната тайна, не може да 
бъде разкривана на никое друго лице 
или орган, освен по силата на 
действащите закони, наредби или 
административни разпоредби. “

Обосновка

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency. 
Publication of market sensitive information by the Commission and Member States should be 
strictly and clearly regulated. 

Изменение 45

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 14 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 18 - параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В член 18 се добавя следният 
параграф:
„Комисията или компетентен орган, 
определен от Комисията, 
администрира на равнището на 
Общността отдаването на търг на 
квотите, посочено в член 10. Този 
компетентен орган координира тясно 
своите дейности с компетентните 
органи, определени от държавите-
членки. По-специално, той гарантира, 
че компетентните органи във всяка 
държава-членка получават пълна и 
точна информация за 
разпределението на квоти 
посредством търг за инсталациите 
под тяхна юрисдикция.“

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2003/87/ЕО
Член 25 - параграф 1б a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ба. В рамките на Европейската 
политика на съседство и процеса на 
разширяване, Комисията си поставя 
за цел сключване на споразумения със 
съответните страни, за да бъдат 
включени в схемата на Общността, 
или предвиждане на взаимно 
признаване на квотите.

Обосновка

It is vital to encourage third countries bordering the EU to join the EU ETS. This is not only 
important from an environmental and development point of view, but will also address the 
issue of carbon leakage by EU companies moving over the border. 
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Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 - заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни 
инсталации, предмет на еквивалентни 

мерки

Изключване на малки инсталации, 
предмет на еквивалентни мерки

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат по искане 
на оператора да изключат от схемата 
на Общността инсталации, които всяка 
една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 25 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
които, в случай на горивни 
инсталации, имат номинална 
топлинна мощност под 35 MW и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

а) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

а) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в г) публикува информацията, посочена в 
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букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 
4.

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи от 2 
до 4б.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, в 
съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от срещата му 
през март 2007 г., умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите на 
парникови газове през 2020 г., за които 
допринася схемата на Общността по 
силата на членове 9 и 9а.

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 

3. Операторите могат да използват 
висококачествени CER, ERU или други 
одобрени в съответствие с параграф 4 
кредити от трети държави, които са 
сключили международното 
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от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

4. Комисията може да приеме мерки за 
предвиждане използването от 
операторите в схемата на Общността на 
допълнителни видове проекти, различни 
от тези, посочени в член 11а, параграфи 
2—5, или използването, при 
необходимост, на други механизми, 
създадени в рамките на 
международното споразумение.

4. Комисията може да приеме мерки за 
предвиждане използването и 
качеството от операторите в схемата 
на Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени в 
член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

4a. В рамките на осем месеца след 
сключването на международното 
споразумение, Комисията изготвя и 
представя на Европейския парламент 
и Съвета цялостна оценка на  
въздействието от намаляването на 
емисиите в ЕС, посочено в това  
международното споразумение и 
взетите мерки за постигане на това 
намаляване, както и други мерки, 
приети в споразумението. Оценката 
на въздействието посочва степента, 
до  която международното 
споразумение може съществено да 
намали опасността от изпускане на 
въглеродни емисии за отрасли, 
изложени на международна 
конкуренция, включително като се 
гарантира съпоставима тежест за 
отраслите, опериращи извън 
Общността. 
4б. Ако оценката на въздействието 
покаже, че международното 
споразумение няма съществено да 
намали опасността от изпускане на 
въглеродни емисии за отрасли, 
изложени на международна 
конкуренция, Комисията представя 
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съответно законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета. Това 
предложение, ако е целесъобразно, 
съдържа следните предложения: 
а) да се измени количеството квоти 
на Общността през 2020 г., като се 
вземе предвид общото намаляване на 
емисии на парникови газове на 
Общността под 20 %, с което се е 
ангажирала Общността съгласно 
международното споразумение, в 
съответствие със заключенията на 
Европейския съвет от март 2007 г.
б) за използването на CER, ERU и 
други кредити от оператори в 
схемата на Общността;
в) да се намали опасността от 
изпускане на въглеродни емисии, наред 
с другото, всички предложения 
съгласно член 10а, параграфи 1, 8, и 9 и 
член 10б.

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Добавя се следният член:
„Член 28а

Използване на кредити за залесяване, 
повторно залесяване и горско 

стопанство
1. Независимо от членове 11а и 28, 
държавите-членки позволяват на 
операторите на инсталации да 
използват кредити, в допълнение към 
ограниченията, посочени в член 11а 
(6а), до 5% от изискваните намаления 
на емисии на парникови газове за 
инсталациите, попадащи в обхвата 
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на Директива 2003/87/ЕО от:
а) устойчиви, проверими и постоянни 
проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР или   
проверени съобразно процедурата на 
надзорния съвет за Съвместно 
изпълнение;
б) ) устойчиви, проверими и 
постоянни дейности, свързани с 
горското стопанство в развиващите 
се държави, с които е сключено 
споразумение в съответствие с член 
11а, параграф 5; и
в) всеки устойчив, проверим и 
постоянен проект, свързан с горското 
стопанство, в развиващи се държави, 
в съответствие с международното 
споразумение, посочено в член 28.
2. Проектите, посочени в параграф 1, 
букви а) до в), трябва да отговарят на 
критерии за високо качество, които 
се приемат от Комисията в рамките 
на създадената от ООН рамка. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3]."

Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21 б (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Член 30 се заменя със следния 
текст:
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„Член 30
Преглед и по-нататъшно развитие

…

1. Въз основа на опита от прилагането 
на настоящата директива […]  и в 
контекста на събитията, развиващи 
се в международен план, Комисията 
изготвя доклад за прилагането на 
настоящата директива, като 
разглежда следните въпроси:

а) … дали … други подходящи 
отрасли … и … дейности, inter alia, 
отраслите на транспорта, 
отоплението на жилищни и 
стопански сгради, и селското 
стопанство трябва да бъдат 
включени в схемата на Общността;
б)  по-нататъшна хармонизация на 
дефинициите, таксите и глобите;
в)  праговата стойност за изключване 
на малки инсталации от схемата на 
Общността, когато се прилагат 
равносилни мерки;
г)  всякакви мерки, необходими за 
предотвратяване на пазарна 
злоупотреба и вредни спекулативни
действия. …

2. Комисията представя този доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета до 30 юни 2015 г., придружен 
от предложения, когато това е удачно.
3. Комисията внася възможно най-
бързо законодателни предложения за 
включване на отрасъла на 
корабоплаването в схемата на 
Общността до 2013 г.
4. До 2013 г. Комисията прави 
подходящи предложения, посочвайки 
дата за включване на пътния 
транспорт в схемата на Общността, 
въз основа на пълна оценка на 
разходите, ползите и практическите 
страни на възможностите за 
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включване.“

Обосновка

The original article on the review clause became obsolete and should be replaced by a new 
one. It is important to keep reviewing the scheme in order to enhance its efficiency, add other 
sectors to it and guarantee a level playing field in the EU
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