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Изменение 47
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 16

Обща позиция на Съвета Изменение

(16) Въздухоплаването оказва 
въздействие върху световния климат 
чрез изпускането на въглероден 
диоксид, азотни оксиди, водни пари, 
сулфатни частици и частици от сажди.  
Оценката от МКИК е, че понастоящем 
цялостното въздействие от 
въздухоплаването е от два до четири 
пъти по-голямо, отколкото досегашното 
въздействие само от емисиите му на 
въглероден диоксид.  Наскоро 
проведено изследване от Общността 
показва, че цялостното въздействие от 
въздухоплаването може да е около два 
пъти по-голямо от въздействието само 
на въглеродния диоксид.  Нито една от 
тези оценки обаче не отчита 
неизвестния до голяма степен ефект от 
перестите облаци.  В съответствие с 
член 174, параграф 2 от Договора, 
политиката на Общността в 
областта на околната среда трябва 
да се основава на принципа на 
предпазните мерки.  До постигане на 
научен напредък в тази област, следва 
да се предприемат действия в 
рамките на възможното по 
отношение на всички видове 
въздействие на въздухоплаването.  
Действия по отношение на емисиите 
на азотни оксиди ще бъдат предмет 
на други законодателни актове, за 
които Комисията ще направи 
предложение през 2008 г.

(16) Въздухоплаването оказва 
въздействие върху световния климат 
чрез изпускането на въглероден 
диоксид, азотни оксиди, водни пари, 
сулфатни частици и частици от сажди.  
Оценката от МКИК е, че понастоящем 
цялостното въздействие от 
въздухоплаването е от два до четири 
пъти по-голямо, отколкото досегашното 
въздействие само от емисиите му на 
въглероден диоксид.  Наскоро 
проведено изследване от Общността 
показва, че цялостното въздействие от 
въздухоплаването може да е около два 
пъти по-голямо от въздействието само 
на въглеродния диоксид.  Нито една от 
тези оценки обаче не отчита 
неизвестния до голяма степен ефект от 
перестите облаци.  Тъй като в 
съответствие с член 174, параграф 2 
от Договора политиката на 
Общността в областта на околната 
среда трябва да се основава на 
принципа на предпазните мерки, 
всички последици от 
въздухоплаването следва, доколкото е 
възможно, да се вземат под внимание.  
Органите за управление на 
въздушното движение следва да 
предотвратяват образуването на 
инверсионна следа и перести облаци 
чрез ефективни мерки и по-специално 
чрез промяна на маршрута на 
полетите, така че никакви полети да 
не преминават през области, в които 
поради специфични атмосферни 
условия се предвижда образуване на 
такива облаци. В допълнение тези 
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органи следва активно да насърчават 
научните изследвания във връзка с 
образуването на инверсионна следа и 
перести облаци, като включват 
ефективни смекчаващи мерки (напр. 
по отношение на горивото, 
двигателите, управлението на 
въздушното движение), които не 
влияят отрицателно на другите 
екологични цели. В очакване на други 
законодателни актове, които да 
бъдат предложени от Комисията, 
отнасящи се по-конкретно до 
проблема с емисиите на азотни 
оксиди от въздухоплаването, следва 
да се използва коефициент на базата 
на всеки изпуснат тон CO2. 

Or. de

Обосновка

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 10 und 
65).

Изменение 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 17

Обща позиция на Съвета Изменение

(17) За да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, следва да се определи 
хармонизирана методология за 
разпределение на квотите с цел 
определяне на общото количество 
квоти, които да се издават и за 
разпределяне на квоти между оператори 
на въздухоплавателни средства. Част от 
квотите ще бъдат разпределени чрез 
търг в съответствие с правилата, които 
ще бъдат разработени от Комисията. 
Следва да бъде създаден специален 
резерв от квоти, с цел да се гарантира 

(17) За да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, следва да се определи 
хармонизирана методология за 
разпределение на квотите с цел 
определяне на общото количество 
квоти, които да се издават и за 
разпределяне на квоти между оператори 
на въздухоплавателни средства. Част от 
квотите ще бъдат разпределени чрез 
търг в съответствие с правилата, които 
ще бъдат разработени от Комисията. 
Считано от 2013 г., всички квоти ще 
се разпределят чрез търг. Следва да 
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достъпът до пазара на нови оператори 
на въздухоплавателни средства и да се 
подпомагат оператори на 
въздухоплавателни средства, които 
рязко увеличават количеството 
реализирани тонкилометри. 
Операторите на въздухоплавателни 
средства, които прекратяват дейността 
си, следва да продължат да получават 
квоти до края на периода, за който вече 
са били разпределени безплатни квоти.

бъде създаден специален резерв от 
квоти, с цел да се гарантира достъпът до 
пазара на нови оператори на 
въздухоплавателни средства и да се 
подпомагат оператори на 
въздухоплавателни средства, които 
рязко увеличават количеството 
реализирани тонкилометри. 
Операторите на въздухоплавателни 
средства, които прекратяват дейността 
си, следва да продължат да получават 
квоти до края на периода, за който вече 
са били разпределени безплатни квоти.

Or. en

(изменения 75 и 87, приети на първо четене) 

Обосновка

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Изменение 49
Urszula Krupa

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 17

Обща позиция на Съвета Изменение

(17) За да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, следва да се определи 
хармонизирана методология за 
разпределение на квотите с цел 
определяне на общото количество 
квоти, които да се издават и за 
разпределяне на квоти между оператори 

(17) За да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, следва да се определи 
хармонизирана методология за 
разпределение на квотите с цел 
определяне на общото количество 
квоти, които да се издават и за 
разпределяне на квоти между оператори 
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на въздухоплавателни средства. Част 
от квотите ще бъдат разпределени 
чрез търг в съответствие с 
правилата, които ще бъдат 
разработени от Комисията. Следва да 
бъде създаден специален резерв от 
квоти, с цел да се гарантира достъпът до 
пазара на нови оператори на 
въздухоплавателни средства и да се
подпомагат оператори на 
въздухоплавателни средства, които 
рязко увеличават количеството 
реализирани тонкилометри. 
Операторите на въздухоплавателни 
средства, които прекратяват дейността 
си, следва да продължат да получават 
квоти до края на периода, за който вече 
са били разпределени безплатни квоти.

на въздухоплавателни средства. Следва 
да бъде създаден специален резерв от 
квоти, с цел да се гарантира достъпът до 
пазара на нови оператори на 
въздухоплавателни средства и да се 
подпомагат оператори на 
въздухоплавателни средства, които 
рязко увеличават количеството 
реализирани тонкилометри. 
Операторите на въздухоплавателни 
средства, които прекратяват дейността 
си, следва да продължат да получават 
квоти до края на периода, за който вече 
са били разпределени безплатни квоти.

Or. en

Изменение 50
Urszula Krupa

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 17 а (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(17а) Въздухоплаването е енергийно 
интензивен отрасъл, както е 
посочено в Директива 2003/96/ЕО на 
Съвета. Тъй като не съществува 
реална алтернатива на керосина, 
въздухоплаването е изцяло зависимо 
от този вид гориво и има най-
високите разходи по намаляване на 
емисиите от всички промишлени 
отрасли. Освен това възможността 
на самолетните компании да 
прехвърлят стойността на квотите 
върху своите клиенти е 
изключително ограничена.
Въздухоплаването е обект на 
международна конкуренция и затова, 
докато няма споразумение относно 
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глобални мерки за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
авиационни дейности, съществува 
сериозен риск от отклонения на 
трафика и изместване на 
въглеродните емисии. Този риск би се 
увеличил, ако към сектора на 
въздухоплаването се приложат 
високи нива на продажби чрез търг в 
рамките на схемата за търговия с 
емисии (СТЕ) на ЕС.  Следователно 
продажбите чрез търг следва да 
служат единствено за покриване на 
административните разходи на 
въздухоплаването за СТЕ.

Or. en

Изменение 51
Urszula Krupa

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19

Обща позиция на Съвета Изменение

(19) Въздухоплаването има принос към 
цялостното въздействие на човешката 
дейност върху изменението на климата 
и въздействието върху околната среда 
на емисиите на парникови газове от 
въздухоплавателни средства може да се 
намали чрез мерки, насочени към 
справяне с изменението на климата в ЕС 
и в трети държави и към финансиране 
на научни изследвания и разработване 
на начини за ограничаване на вредните 
последици и за адаптиране. Решенията, 
свързани с публичните разходи на 
национално равнище, се вземат от 
държавите-членки в съответствие с 
принципа на субсидиарност. Без да се 
засяга това правило, приходите от 
продажбата на квоти чрез търг или 
равностойната им сума, когато това 
се налага от задължителни 

(19) Въздухоплаването има принос към 
цялостното въздействие на човешката 
дейност върху изменението на климата 
и въздействието върху околната среда 
на емисиите на парникови газове от 
въздухоплавателни средства може да се 
намали чрез мерки, насочени към 
справяне с изменението на климата в ЕС 
и в трети държави и към финансиране 
на научни изследвания и разработване 
на начини за ограничаване на вредните 
последици и за адаптиране. Решенията, 
свързани с публичните разходи на 
национално равнище, се вземат от 
държавите-членки в съответствие с 
принципа на субсидиарност. 
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бюджетни принципи на държавите-
членки, като единство и 
универсалност, следва да се използват 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, за адаптиране към 
влиянието на изменението на 
климата в ЕС и в трети държави, за 
финансиране на научни изследвания и 
разработване на начини за 
ограничаване на вредните последици и 
за адаптиране, както и за покриване 
на разходите за администриране на 
схемата. Тук биха могли да се 
включат и мерки за насърчаване на 
екологични видове транспорт. 
Тръжната процедура следва да се 
използва, по-специално, като 
източник на средства за финансовата 
вноска в Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия 
и за мерки за предотвратяване на 
обезлесяването и улесняване на 
адаптирането в развиващите се 
страни. Разпоредбите на 
настоящата директива, свързани с 
използването на приходите, не следва 
да засягат решения за използването 
на приходите от продажба на квоти 
чрез търг в по-широкия контекст на 
общия преглед на Директива 
2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19

Обща позиция на Съвета Изменение

(19) Въздухоплаването има принос към 
цялостното въздействие на човешката 
дейност върху изменението на климата 
и въздействието върху околната 

(19) Въздухоплаването има принос към 
цялостното въздействие на човешката 
дейност върху изменението на климата. 
Постъпленията от търговете за 
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среда на емисиите на парникови газове 
от въздухоплавателни средства може 
да се намали чрез мерки, насочени към
справяне с изменението на климата в 
ЕС и в трети държави и към 
финансиране на научни изследвания и 
разработване на начини за ограничаване 
на вредните последици и за адаптиране. 
Решенията, свързани с публичните 
разходи на национално равнище, се 
вземат от държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност. Без да се засяга това 
правило, приходите от продажбата 
на квоти чрез търг или 
равностойната им сума, когато това 
се налага от задължителни 
бюджетни принципи на държавите-
членки, като единство и 
универсалност, следва да се използват 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, за адаптиране към
влиянието на изменението на 
климата в ЕС и в трети държави, за 
финансиране на научни изследвания и 
разработване на начини за 
ограничаване на вредните последици и 
за адаптиране, както и за покриване 
на разходите за администриране на 
схемата. Тук биха могли да се 
включат и мерки за насърчаване на 
екологични видове транспорт. 
Тръжната процедура следва да се 
използва, по-специално, като източник 
на средства за финансовата вноска в 
Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия и 
за мерки за предотвратяване на 
обезлесяването и улесняване на 
адаптирането в развиващите се 
страни. Разпоредбите на 
настоящата директива, свързани с 
използването на приходите, не следва 
да засягат решения за използването 
на приходите от продажба на квоти 
чрез търг в по-широкия контекст на 
общия преглед на Директива 

квоти следва да се използват за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за адаптиране към 
резултатите от изменението на 
климата в ЕС и трети държави, по-
специално в развиващите се страни, и 
за финансиране на изследователската и 
развойна дейност за намаляването и 
адаптирането. Тръжната процедура 
следва да се използва, по-специално, 
като източник на средства за 
финансовата вноска в Световния фонд 
за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия и за мерки за 
предотвратяване на обезлесяването. С 
оглед на известно намаляване на 
тежестта за гражданите, 
приходите, генерирани от 
продажбата на квоти чрез търг, 
следва да бъдат използвани за 
намаляване на данъците и таксите, 
наложени върху съобразени с 
околната среда транспортни 
средства като железници и автобуси. 
Те следва също така да се използват, 
за да покриват оправданите разходи 
на държавите-членки, произтичащи 
от прилагането на настоящата 
директива. Държавите-членки могат 
също така да използват тези 
приходи, за да намалят или дори да 
премахнат всякакви проблеми, 
свързани с достъпа и 
конкурентоспособността, 
възникващи в най-отдалечените 
региони, и проблеми, свързани с 
предоставянето на обществени 
услуги във връзка с прилагането на 
настоящата директива. Държавите-
членки следва да информират 
Комисията за мерките, предприети в 
тази връзка.
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2003/87/ЕО.

Or. en

(изменение 14, прието на първо четене)

Обосновка

Amendment builds on Rapporteur's amendment 11 but reintroduces explicit reference to 
measures to tackle deforestation and funding for GEEREF. 

Изменение 53
Urszula Krupa

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 20

Обща позиция на Съвета Изменение

(20) Разпоредбите за използването на 
средствата от състезателното 
наддаване следва да бъдат съобщени 
на Комисията.  Такова съобщаване не 
освобождава държавите-членки от 
задължението от член 88, параграф 3 
от Договора, за информиране по 
отношение на някои национални 
мерки.  Настоящата директива не 
следва да засяга резултатите от 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които могат да 
бъдат предприети в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.  

заличава се

Or. en
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Изменение 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 33а (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(33a) Настоящата директива следва 
да позволява на всяка държава-членка 
да провежда и изработва други 
допълващи и паралелни политики или 
мерки за преодоляване на проблемите, 
свързани с общото въздействие на 
сектора на въздухоплаването върху 
изменението на климата.

Or. en

(изменение 18, прието на първо четене)

Изменение 55
Richard Seeber

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3в - параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета Изменение

1. За периода от 1 януари 2012 г. до 31 
декември 2012 г. общото количество 
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 
историческите авиационни емисии.
2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и 
при условие че няма направени 
изменения в резултат от прегледа, 
посочен в член 30, параграф 4, за всеки 
следващ период, общото количество 
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 

2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и 
при условие че няма направени 
изменения в резултат от прегледа, 
посочен в член 30, параграф 4, за всеки 
следващ период, общото количество 
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 
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историческите авиационни емисии, 
умножени по броя на годините, 
включени в съответния период.

историческите авиационни емисии, 
умножени по броя на годините, 
включени в съответния период, плюс 
ежегодно натрупващ се фактор на 
растеж от 5 процентни пункта 
годишно.

Or. de

Обосновка

Der Emissionshandel unter Einschluss der Luftfahrt sollte sinnvoller Weise nicht im letzten 
Jahr der zweiten ETS-Periode starten sondern in der neuen Periode ab 2013, daher der 
Vorschlag, den Absatz 1 zu streichen.

Im Absatz 2 sollte zur 100%-Gesamtmenge ein jährliches Wachstum der EU-Luftfahrt 
berücksichtigt werden, das im langjährigen Durchschnitt bei 5% liegt. Damit wäre im Jahr 
2013 eine Zuteilung von 105%, 2014 von 110% usw. als Abfederung für das Wachstum der 
Luftfahrtindustrie zur Verfügung.

Изменение 56
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3в - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. За периода от 1 януари 2012 г. до 31 
декември 2012 г. общото количество 
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 
историческите авиационни емисии.

1. За периода от 1 януари 2011 г. до 31 
декември 2012 г. общото количество 
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 90% от 
историческите авиационни емисии на 
година.

Or. de

(Изменение 61 от първо четене)

Обосновка

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 61).
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Изменение 57
Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3в - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и
при условие че няма направени 
изменения в резултат от прегледа, 
посочен в член 30, параграф 4, за всеки 
следващ период, общото количество
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 
историческите авиационни емисии, 
умножени по броя на годините, 
включени в съответния период.

2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и 
за всеки следващ период количеството 
авиационни квоти, издавани всяка 
година, ще намалява линейно 
съобразно общата цел за намаляване 
на емисии, приложима към емисиите, 
включени в схемата за търговия с 
емисии, спрямо годишната стойност, 
посочена в параграф 1. 

Or. en

(изменения 13 и 61, приети на първо четене)

Обосновка

In the first reading the Parliament adopted an amendment to align the cap to the overall 
reduction target under ETS in reference to 1990.

Изменение 58
Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3в - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и

2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и 
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при условие че няма направени 
изменения в резултат от прегледа, 
посочен в член 30, параграф 4, за всеки 
следващ период, общото количество
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 
историческите авиационни емисии, 
умножени по броя на годините, 
включени в съответния период.

за всеки следващ период количеството 
авиационни квоти, издавани всяка 
година, ще намалява линейно 
съобразно целта за намаляване от 
30% спрямо годишната стойност, 
посочена в параграф 1. 

Or. en

(изменения 13 и 61, приети на първо четене)

Обосновка

In the first reading the Parliament adopted an amendment to align the cap to the overall 
reduction target under ETS in reference to 1990. The ETS review proposal provides an 
automatic cap downsizing to a -30% target which should also be established for the aviation 
sector.

Изменение 59
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3в - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За посочения в член 11, параграф 2 
период, започващ на 1 януари 2013 г., и 
при условие че няма направени 
изменения в резултат от прегледа, 
посочен в член 30, параграф 4, за всеки 
следващ период, общото количество 
квоти, които ще се разпределят на 
операторите на въздухоплавателни 
средства, е равно на 100 % от 
историческите авиационни емисии, 
умножени по броя на годините, 
включени в съответния период.

2. От 2013 г. количеството квоти се 
намалява линейно, като се изхожда 
от посочената в параграф 1 
стойност. То се намалява с линеен 
фактор X % годишно, в съответствие 
с прегледа на схемата за търговия с 
емисии на ЕС.

Or. de
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Обосновка

In der ersten Lesung hat das Parlament einen Abänderungsantrag angenommen, der eine 
Überarbeitung der Gesamtmenge der Zertifikate nach 2012 in Übereinstimmung mit einer 
Reduzierung von 20 % oder 30% bis 2020 einführt. Der Luftverkehr sollte mit den anderen 
Sektoren gleichgestellt werden und daher abgestimmt werden mit der Überarbeitung des 
Emissionshandelssystems.

Изменение 60
Chris Davies

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В периода, посочен в член 3в, 
параграф 1, 10% от квотите се 
разпределят чрез търг. 

1. В периода, посочен в член 3в, 
параграф 1, 100% от квотите се 
разпределят чрез търг. 

Or. en

Обосновка

The guideline for the use of auctions to distribute allowances is clear: if the cost can be 
passed on to the consumer and if there is no threat of loss of business to competitors, then 
auctioning is appropriate.  In this case the full costs of auctioning will be passed directly to 
the passengers whose travel is responsible for the CO2 emissions, and the rules will apply 
equally to all airline operators.  There is therefore no reason for not introducing auctioning 
at the first opportunity. 

Изменение 61
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. В периода, посочен в член 3в, 1. В периода, посочен в член 3в, 
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параграф 1, 10 % от квотите се 
разпределят чрез търг. 

параграф 1, 25% от квотите се 
разпределят чрез търг. 

Or. de

(Изменение 74 от първо четене)

Обосновка

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 74).

Изменение 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, 
подлежащи на продажба чрез търг, 
може да се увеличи като част от 
общия преглед на настоящата 
директива.

2. За следващи периоди всички квоти
ще се разпределят чрез търг.

Or. en

(изменения 75 и 87, приети на първо четене)

Обосновка

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.
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Изменение 63
Chris Davies

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, може да се 
увеличи като част от общия преглед 
на настоящата директива.

2. За следващия период процентът
квоти, подлежащи на продажба чрез 
търг, ще се увеличи до  100% . 

Or. en

Обосновка

The guideline for the use of auctions to distribute allowances is clear: if the cost can be 
passed on to the consumer and if there is no threat of loss of business to competitors, then 
auctioning is appropriate.  In this case the full costs of auctioning will be passed directly to 
the passengers whose travel is responsible for the CO2 emissions, and the rules will apply 
equally to all airline operators.  There is therefore no reason for not introducing auctioning 
in full at an early opportunity. 

Изменение 64
Françoise Grossetête

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, може да се 
увеличи като част от общия преглед 
на настоящата директива.

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, трябва да 
покрива най-малко 
административните разходи и не 
може да надвишава 10% от квотите.



PE406.000v01-00 18/34 AM\722693BG.doc

BG

Or. fr

Обосновка

La refonte de la directive générale pose le cadre global de l’ETS mais ne traite pas de la 
spécificité de chaque secteur. Il serait peu cohérent de légiférer à l’heure actuelle sur un 
niveau de mise aux enchères dont la définition et la qualification même ne sont pas encore 
connues. Il conviendrait d’attendre l’orientation de la directive générale avant de prévoir tout 
ajustement du système spécifique sur celui des autres secteurs.

Изменение 65
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, може да се 
увеличи като част от общия преглед 
на настоящата директива.

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, се увеличава в 
съответствие с максималното 
равнище на продажбите чрез търг в 
други сектори.

Or. de

(Изменения 75 и 87 от първо четене)

Обосновка

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderungen 75 
und 87).

Изменение 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г - параграф 2
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Обща позиция на Съвета Изменение

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, може да се 
увеличи като част от общия преглед 
на настоящата директива.

2. За следващи периоди посоченият в 
параграф 1 процент квоти, подлежащи 
на продажба чрез търг, може да се 
увеличи до максималния размер на 
международно договореното равнище 
на продажби чрез търг.

Or. de

Обосновка

Die Versteigerungsquote sollte nur bis zu dem Höchstssatz erhöht werden können, der 
international vereinbart wird, um Wettbewerbsverzerrungen auf globaler Ebene zu 
verhindern.

Изменение 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3д - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. За всеки период, посочен в член 3в, 
всеки оператор на въздухоплавателни 
средства може да подаде заявление за 
разпределяне на квотите, които ще се 
разпределят безплатно. Заявлението 
може да бъде направено чрез изпращане 
до компетентния орган в 
администриращата държава-членка на 
проверени данни за тонкилометрите от 
авиационни дейности, изброени в 
приложение I, изпълнени от този 
оператор на въздухоплавателни 
средства за годината, за която е 
осъществен мониторинг. За целите на 
настоящия член годината, за която се 
осъществява мониторинг, е 
календарната година, приключваща 
24 месеца преди началото на периода, 

1. За периода, посочен в член 3в, 
параграф 1, всеки оператор на 
въздухоплавателни средства може да 
подаде заявление за разпределяне на 
квотите, които ще се разпределят 
безплатно. Заявлението може да бъде 
направено чрез изпращане до 
компетентния орган в 
администриращата държава-членка на 
проверени данни за тонкилометрите от 
авиационни дейности, изброени в 
приложение I, изпълнени от този 
оператор на въздухоплавателни 
средства за годината, за която е 
осъществен мониторинг. За целите на 
настоящия член годината, за която се 
осъществява мониторинг, е във връзка с 
посочения в член 3в, параграф 1 период 



PE406.000v01-00 20/34 AM\722693BG.doc

BG

за които се отнася, в съответствие с 
приложения IV и V или, във връзка с 
посочения в член 3в, параграф 1 период 
- до 2010 г.  Заявлението се подава най-
малко 21 месеца преди началото на 
периода, за който се отнася, или, във 
връзка с посочения в член 3в, параграф 
1 период - до 31 март 2011 г.

- до 2010 г. Всички заявления се подават 
до 31 март 2011 г.

Or. en

(изменения 75 и 87, приети на първо четене)

Обосновка

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Изменение 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3д - параграф 3 - буква г)

Обща позиция на Съвета Изменение

г) броя на квотите, които ще бъдат 
разпределени безплатно за този период, 
чрез изваждане на броя на квотите, 
посочени в букви б) и в), от общото 
количество квоти, за които е взето 
решение съгласно буква а); и

г) броя на квотите, които ще бъдат 
разпределени безплатно за периода, 
посочен в член 3в, параграф 1 чрез 
изваждане на броя на квотите, посочени 
в букви б) и в), от общото количество 
квоти, за които е взето решение 
съгласно буква а); и

Or. en
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(изменения 75 и 87, приети на първо четене)

Обосновка

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Изменение 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2003/87/ЕО
Член 3е - параграф 1 

Обща позиция на Съвета Изменение

1. За всеки посочен в член 3в, 
параграф 2 период, 3% от общото 
количество квоти, които ще се 
разпределят, се заделят в специален 
резерв за оператори на 
въздухоплавателни средства:

1. За всеки посочен в член 3в, параграф 
2 период, 3% от общото количество 
квоти, които ще се разпределят, се 
заделят в специален резерв за оператори 
на въздухоплавателни средства, които 
започват да извършват авиационна 
дейност, попадаща в приложение І, след 
годината, за която е осъществен 
мониторинг и за която са подадени 
данните за тонкилометрите съгласно 
член 3д, параграф 1, по отношение на 
периода, посочен в член 3в, параграф 2 
и чиято дейност по буква а) или 
допълнителни дейности по буква б) не 
представляват изцяло или отчасти 
продължение на авиационна дейност, 
извършвана преди това от друг оператор 
на въздухоплавателни средства.

а) които започват да извършват 
авиационна дейност, попадаща в 
приложение І, след годината, за която е 
осъществен мониторинг и за която са 
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подадени данните за тонкилометрите 
съгласно член 3д, параграф 1, по 
отношение на периода, посочен в 
член 3в, параграф 2; или
б) чиито тонкилометри се 
увеличават средно с над 18% годишно 
във времето между годината, за 
която е осъществен мониторинг и за 
която са подадени данните за 
тонкилометрите съгласно член 3д, 
параграф 1, по отношение на периода, 
посочен в член 3в, параграф 2, и 
втората календарна година на този 
период; 
и чиято дейност по буква а) или 
допълнителни дейности по буква б) не 
представляват изцяло или отчасти 
продължение на авиационна дейност, 
извършвана преди това от друг оператор 
на въздухоплавателни средства.

Or. en

Обосновка

The provision introduced by the Council in its common position is counterproductive from an 
environmental point of view. It is not clear which operator will benefit from them. That is why 
we propose to delete it. 

Изменение 70
Peter Liese

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а - параграф 1а

Обща позиция на Съвета Изменение

1а. При спазване на параграф 3, по 
време на всеки период, посочен в 
член 3в, държавите-членки позволяват 
на всеки оператор на въздухоплавателни 
средства да използва СЕРЕ и ЕРЕ от 
дейности по проекти. По време на 

1а. При спазване на параграф 3, по 
време на всеки период, посочен в член
11, параграф 2, държавите-членки 
позволяват на всеки оператор на 
въздухоплавателно средство да използва 
квоти, издадени съгласно глава III,
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периода, посочен в член 3в, параграф 1, 
операторите на въздухоплавателни 
средства могат да използват СЕРЕ и 
ЕРЕ, които се равняват на най-много 
15 % от броя на квотите, които се 
изисква да върнат съгласно член 12, 
параграф 2а.

СЕРЕ и ЕРЕ от дейности по проекти до 
даден процент от броя на квотите, 
които се изисква да върнат съгласно 
член 12, параграф 2а; този процент е 
50% от броя на квотите, които ще се 
разпределят чрез търг в съответния
период.

За следващите периоди процентът се 
определя в съответствие с процедурата 
за определяне на използването на СЕРЕ 
и ЕРЕ от дейности по проекти като част 
от прегледа на настоящата директива и 
като се вземе предвид развитието на 
международния режим за изменението 
на климата.

За следващите периоди процентът се 
определя в съответствие с процедурата 
за определяне на използването на СЕРЕ 
и ЕРЕ от дейности по проекти като част 
от прегледа на настоящата директива и 
като се вземе предвид развитието на 
международния режим за изменението 
на климата.

Комисията публикува този процент най-
малко шест месеца преди началото на 
всеки период, посочен в член 3в.“;

Комисията публикува този процент най-
малко шест месеца преди началото на 
всеки период, посочен в член 11, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Изменение 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 11а - параграф 1а - алинея 1
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Обща позиция на Съвета Изменение

„(1a) При спазване на параграф 3, по 
време на всеки период, посочен в член 
3в, държавите-членки позволяват на 
всеки оператор на въздухоплавателни 
средства да използва СЕРЕ и ЕРЕ от 
дейности по проекти.  По време на 
периода, посочен в член 3в, параграф 1, 
операторите на въздухоплавателни 
средства могат да използват СЕРЕ и 
ЕРЕ, които се равняват на най-много 15
% от броя на квотите, които се изисква 
да върнат съгласно член 12, параграф 
2а.

„(1a) При спазване на параграф 3, по 
време на всеки период, посочен в член 
3в, държавите-членки позволяват на 
всеки оператор на въздухоплавателни 
средства да използва СЕРЕ и ЕРЕ от 
дейности по проекти.  По време на 
периода, посочен в член 3в, параграф 1, 
операторите на въздухоплавателни 
средства могат да използват СЕРЕ и 
ЕРЕ, които се равняват на най-много 50 
% от броя на квотите, които се изисква 
да върнат съгласно член 12, параграф 
2а.

Or. de

Обосновка

Zum Ausgleich der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs sollte zur effektiven Verbesserung 
der globalen Klimasituation der Prozentsatz für die Nutzung von CER und ERU wesentlich 
erhöht werden können. 

Изменение 72
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 10
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 - параграф 2а а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2а а. Доколкото няма мерки на 
Общността, които поощряват 
намаляването на изпускане на азотни 
окиси от въздухоплавателни 
средства, извършващи авиационна 
дейност, посочена в приложение I, и 
които осигуряват същото високо 
ниво по отношение на опазване на 
околната среда, както настоящата 
директива, за целите на параграф 2a и 
в отклонение от разпоредбите на 
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член 3, буква a), количеството 
въглероден диоксид, което дадена 
квота, различна от квотите за 
авиационни емисии, или СЕРЕ или 
ЕРЕ, позволява на оператора на 
въздухоплавателно средство да 
отдели, се дели на фактор на 
въздействие 2.

Or. de

(Изменение 41 от първо четене)

Обосновка

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 41).

Изменение 73
Urszula Krupa

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 14 - буква б)
Директива 2003/87/ЕО
Член 16 - параграф 2а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2а. В случай че публикуването на 
такъв списък с оператори на 
въздухоплавателни средства, които 
не отговарят на изискванията, 
покаже очевидна дискриминация 
спрямо отговарящите на 
изискванията оператори на 
въздухоплавателни средства, 
държавите-членки и Комисията ще 
вземат мерки за поправяне на тази 
дискриминация, преди да вземат 
предвид параграф 5 от този член.

Or. en
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Изменение 74
Urszula Krupa

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 16 - буква б)
Директива 2003/87/ЕО
Член 19 - параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

„Регламентът за стандартизираната 
и защитена регистрационна система 
гарантира, че квоти, СЕРЕ и ЕРЕ, 
върнати от оператори на 
въздухоплавателни средства, се 
прехвърлят към партидите за 
оттеглени квоти на държавите-
членки за първия период на 
ангажиментите, предвиден в 
Протокола от Киото, само 
доколкото тези квоти, СЕРЕ и ЕРЕ 
съответстват на емисии, включени в 
националните общи стойности от 
националните инвентаризации на 
държавите-членки за този период. “

„Регламентът разрешава на 
операторите на въздухоплавателни 
средства да поискат от техния 
администратор на регистър да 
замени квота, издадена съгласно глава 
II, за квота, еквивалентна на такава, 
издадена съгласно глава III. 
Администраторът прави такава 
замяна при поискване.“

Or. en

Изменение 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - точка 18
Директива 2003/87/ЕО
Член 25а - параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2а. Когато оператори на 
въздухоплавателни средства от 
трети държави, които предоставят 
въздухоплавателни услуги в 
определени географски граници, не са 
включени в европейската схема, от 
съображения за равнопоставеност и в 
подкрепа на глобално решение за борба  
с отделяните от въздухоплаването 
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емисии в тази схема не се включват и 
оператори на въздухоплавателни 
средства от Европейския съюз при 
сравними маршрути на полетите.”

Or. de

Обосновка

Gemäß der gemeinsamen Position von Parlament und Rat, Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen Europäischen Fluggesellschaften und Fluggesellschaften aus Drittstaaten nicht 
entstehen zu lassen, bedarf es dieser klaren Regelung für die Beziehungen zu Drittstaaten.

Изменение 76
Peter Liese

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 - точка 1 - алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива преди … *. Те 
незабавно информират Комисията за 
това.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, преди  6 месеца 
след датата на влизането й в сила. Те 
незабавно информират Комисията за 
това.

* ОВ: Моля въведете датата - 18 месеца след 
влизането в сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The urgency of addressing climate change becomes more and more clear, as for example 
outlined in the IPPC reports. This is why the transitional period should be as short as 
possible.
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Изменение 77
Richard Seeber

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение І - точка 1 - буква б)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I - параграф 2 - нова алинея

Обща позиция на Съвета Изменение

„За 2012 г. се включват всички полети, 
които пристигат на или заминават от 
летище, разположено на територията на 
държава-членка, за която се прилага 
Договорът.”;

„За 2013 г. се включват всички полети, 
които пристигат на или заминават от 
летище, разположено на територията на 
държава-членка, за която се прилага 
Договорът.”;

Or. de

Обосновка

Der Emissionshandel unter Einschluss der Luftfahrt sollte sinnvoller Weise nicht im letzten 
Jahr der zweiten ETS-Periode starten sondern in der neuen Periode ab 2013.

Изменение 78
Matthias Groote

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение І - точка 1 - буква б)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I - параграф 2 - нова алинея

Обща позиция на Съвета Изменение

За 2012 г. се включват всички полети, 
които пристигат на или заминават от 
летище, разположено на територията на 
държава-членка, за която се прилага 
Договорът.

От 1 януари 2011 г. се включват всички 
полети, които пристигат на или 
заминават от летище, разположено на 
територията на държава-членка, за 
която се прилага Договорът, като се 
отчита специфичното положение на 
полетите между крайно отдалечени 
региони и европейската 
континентална зона.

Or. de

(Изменение 78 от първо четене)
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Обосновка

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 78).

Изменение 79
John Bowis

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение I - точка 1 - буква в)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение І - параграф 2 - таблица - нова категория - буква а) 

Обща позиция на Съвета Изменение

а) полети, извършвани единствено за 
транспортиране по официален повод на 
управляващ монарх и най-близките му 
роднини, на държавни ръководители, 
правителствени ръководители и 
министри на държави, които не са 
държави-членки, когато това е 
подкрепено от съответното указание за 
характера на полета в летателния план;

а) полети, извършвани единствено за 
транспортиране по официален повод на 
управляващ монарх и най-близките му 
роднини и на държавни ръководители 
на държави, които не са държави-
членки, когато това е подкрепено от 
съответното указание за характера на 
полета в летателния план;

Or. en

Обосновка

The public sector, especially governments, should set a positive example. The proposed exclusion 
would be completely in contrast to the policy of most governments and to the expectation of the 
public.

Изменение 80
Holger Krahmer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение I - точка 1 - буква в)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I - параграф 2 - таблица - нова категория - буква з a) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

за) полети, извършвани от 
въздухоплавателни средства, 
сертифицирани за  максимално тегло 
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при излитане под 20 000 кг. или 
сертифицирани за конфигурация от 
максимален брой до 20 седящи 
пътници, при условие че операторите 
на тези въздухоплавателни средства 
изпълняват мерки, с които се постига 
еквивалентно намаляване на 
емисиите (или на общите цели за 
намаляване на емисиите ).

Or. en

(изменение 63 от първо четене)

Обосновка

The amendment intends to reestablish the content of amendment 63 adopted by the 
Parliament in the first reading on 13.11.2007 while ensuring coherence with the main ETS 
review in order to make small aircrafts subject to alternative simplified measures of at least 
equivalent environmental effect within the ETS.

Изменение 81
Edite Estrela

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение I - точка 1 - буква в)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I - параграф 2 - таблица - нова категория - буква и a) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

иа) полети между територии извън 
ЕС, при които се осъществява 
междинно кацане в най-отдалечени 
региони, посочени в член 299, параграф 
2 от Договора

Or. en

Обосновка

Airports of outermost regions such as the Azores have a significant present and potential 
traffic between non-EU territories. 

This traffic can be of an enormous importance for the local economy, namely in existing 
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routes such as the one Amman/Barbados through Santa Maria in the Azores or potential 
routes as the foreseen Sal (Cape Verde)/Boston (EUA) through the Azores. 

This amendment improves a part of the text of the common position which was not included in 
the proposal submitted in the first reading, as the Commission's IA (SEC(2006)1684) failed to 
estimate the traffic of the outermost regions to 3rd countries.

Изменение 82
John Bowis

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение I - точка 1 - буква в)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение І - параграф 2 - таблица - нова категория - буква й) 

Обща позиция на Съвета Изменение

й) полети, различни от полетите, 
извършвани единствено за 
транспортиране по официален повод на 
управляващ монарх и най-близките му 
роднини, на държавни ръководители, 
правителствени ръководители и 
министри на държави-членки, които се 
извършват от оператори за търговски 
въздушен превоз, които в продължение 
на три последователни четиримесечия 
извършват по-малко от 243 полета за 
период и които биха попаднали в тази 
дейност, при отсъствие на настоящата 
буква.

й) полети, различни от полетите, 
извършвани единствено за 
транспортиране по официален повод на 
управляващ монарх и най-близките му 
роднини и на държавни ръководители 
на държави-членки, които се извършват 
от оператори за търговски въздушен 
превоз, които в продължение на три 
последователни четиримесечия 
извършват по-малко от 243 полета за 
период и които биха попаднали в тази 
дейност, при отсъствие на настоящата 
буква.

Or. en

Обосновка

The public sector, especially governments, should set a positive example. The proposed 
exclusion would be completely in contrast to the policy of most governments and to the 
expectation of the public.
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Изменение 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение I - точка 1 - буква в)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение I - параграф 2 - таблица - нова категория - буква й a) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

йа) полети от трети държави в ЕС, 
съответно от ЕС в трети държави, 
доколкото третите държави не 
подлежат на разпоредбите на 
схемата за търговия с емисии на ЕС 
или на еквивалентна система по член 
25.

Or. de

Обосновка

Siehe die Begründung zu Art. 25 a Absatz 3 (neu).

Изменение 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение І - точка 2 - буква б)
Директива 2003/87/ЕО
Приложение ІV - част Б - точка Б - алинея 4

Обща позиция на Съвета Изменение

За целите на изчисляването на полезния 
товар:

За целите на изчисляването на полезния 
товар:

- броят на пътниците е броят на лицата 
на борда без членовете на екипажа;

- броят на пътниците е броят на лицата 
на борда без членовете на екипажа;

- операторът на въздухоплавателни 
средства може да избере да приложи 
действителното или стандартното тегло 
за пътници и регистриран багаж, които 
се съдържат в документите за теглото и 
разпределението на товара за 
съответните полети, или стандартна 

- операторът на въздухоплавателни 
средства може да избере да приложи 
действителното или стандартното тегло 
за пътници и регистриран багаж, които 
се съдържат в документите за теглото и 
разпределението на товара за 
съответните полети, или стандартна 



AM\722693BG.doc 33/34 PE406.000v01-00

BG

стойност от 110kg за всеки пътник и 
регистрирания му багаж.

стойност от 100kg за всеки пътник и 
регистрирания му багаж.

Or. en

Обосновка

The amendment intends to reestablish the Commission proposal and the Parliament's position 
in first reading which has been amended by the Council.



PE406.000v01-00 34/34 AM\722693BG.doc

BG


	722693bg.doc

