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Изменение 39
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО1 на Съвета създаде схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността с цел да насърчи 
намаленията на емисиите на парникови 
газове по икономичен и икономически 
ефективен начин.

(1) Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО2 на Съвета създаде схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността с цел да насърчи 
намаленията на емисиите на парникови 
газове без създаване на опасност за 
общественото здраве и околната 
среда по икономичен и икономически 
ефективен начин.

Or. pl

Обосновка

Ein hohes Maß an Gesundheits- und Umweltschutz ist eine Priorität der Europäischen Union.

Изменение 40
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Änderungsantrag

(2) Крайната цел на Рамковата (2) Крайната цел на Рамковата 

                                               
1 ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32. Директива, изменена с Директива 2004/101/ЕО (ОВ L 338, 

13.11.2004 г., стр. 18).
2 OB L 275, 25.10.2003 г., стр. 32. Директива, изменена с Директива 2004/101/EО (OB L 338,

13.11.2004 г., стр. 18).
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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)1, 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 климата2 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.

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)3, е да стабилизира 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата. Последният доклад за 
оценка на Междуправителствения 
комитет по изменение на климата4

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.

Or. pl

Обосновка

Den Quellen aus der Wissenschaft zufolge besteht möglicherweise und sogar sehr 
wahrscheinlich kein Kausalzusammenhang zwischen den Treibhausgaskonzentrationen in der 
Atmosphäre und den Schwankungen der globalen jährlichen Oberflächenmitteltemperatur. 
Sollte sich diese Annahme bestätigen, so würden die Kosten und Verluste, die mit über lange 
                                                                                                                                                  
1 ОВ L 33, 07.02.1994 г., стр. 11.
2 4-ти доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, приет на 17 

ноември 2007 г. във Валенсия, Испания;  достъпен на: www.ipcc.ch
3 ОВ L 33, 07.02.1994 г., стр. 11.
4 4-ти доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, приет на 17 

ноември 2007 г. във Валенсия, Испания;  достъпен на: www.ipcc.ch
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Zeiträume hin angelegten regulatorischen Maßnahmen verbunden sind und in die Wirtschaft 
der Gemeinschaft eingreifen, deren dynamische Entwicklung erheblich behindern, ohne 
messbare Vorteile zu bringen, und darüber hinaus indirekt infolge des Fehlens der dafür 
notwendigen Mittel die Ökokonversion der Wirtschaft behindern.

Изменение 41
Anders Wijkman

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 следва 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. Скорошни научни 
данни сочат, че концентрацията на 
въглероден диоксид в атмосферата 
трябва да бъде сведена до под 350 
обемни части на милион, което 
предполага намаляване на емисиите 
на парникови газове от порядъка на 
60 % до 2035 г. Това предполага 
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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.

Or. en

Обосновка

As the climate situation is more serious than previously though the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show 
that the critical level starts already at 350 ppm. This would translate into a reduction of at 
least 60% GHG emissions by 2030 and 100% by 2050.

Изменение 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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 

(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 следва да е повече от 
2°C в сравнение с нивата преди 
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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.

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 трябва да започнат да 
намаляват до 2020 г. Скорошни научни
данни сочат, че концентрацията на 
въглероден диоксид в атмосферата 
трябва да бъде сведена до под 350 
обемни части на милион, което 
предполага намаляване на емисиите 
на парникови газове в Общността от 
60 % до 2030 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.

Or. en

Обосновка

As the climate situation is more serious than previously though the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show 
that the critical level starts already at 350 ppm. This would translate into a reduction of at 
least 60% GHG emissions by 2030 and 100% by 2050.

Изменение 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 

(2) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
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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.

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 следва 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 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 
насърчаване участието на развиващите 
се страни в процеса на намаляване на 
емисиите.

Or. en

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.
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Изменение 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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 следва 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 
насърчаване участието на развиващите 
се страни в процеса на намаляване на 
емисиите.

Or. en
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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.

Изменение 45
Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 80 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
допринесат за постигане на тези 
намаления на емисиите и всяка 
употреба на изкопаеми горива следва 
да бъде подчинена на същия режим, за 
да се гарантира свеждане до минимум 
на разходите и усилията в системата 
като цяло.

Or. en
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Изменение 46
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. Беше 
прието също, че до 2050 г. емисиите на 
парникови газове в световен мащаб 
следва да бъдат намалени с поне 50 % в 
сравнение с равнището им през 1990 г, 
както и че развитите страни следва 
да продължат да играят водеща роля, 
като се ангажират колективно с 
намаления от 60 % до 80 %. Всички 
икономически отрасли следва да 
допринесат за постигане на тези 
намаления на емисиите, включително 
корабоплаването и авиацията.
Авиацията допринася за 
намаляването от 20 % и 30 % 
посредством включването си в 
схемата на Общността. До 
включването на корабоплаването в 
схемата на Общността, което следва 
да се осъществи не по-късно от 
2015 г., емисиите от корабоплаването 
трябва да бъдат включени в 
Решението относно усилията на 
държавите-членки за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г.

Or. en
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Обосновка

Adds the industrialised country targets from the March 2007 European Council conclusions 
to the amendment 3 by the Rapporteur.

Изменение 47
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
допринесат за постигане на тези 
намаления на емисиите, включително 
корабоплаването и авиацията.
Авиацията допринася за 
намаляването от 20 % и 30 % (при 
условие че други развити страни и 
други източници на парникови газове 
вземат участие в бъдещото 
международно споразумение) 
посредством включването си в 
схемата на Общността. До 
включването на корабоплаването в 
схемата на Общността, което следва 
да се осъществи не по-късно от 
2015 г., емисиите от корабоплаването 
трябва да бъдат включени в 
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Решението относно усилията на 
държавите-членки за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г.

Or. en

Обосновка

For clarification purposes.

Изменение 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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 
дългосрочните 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 да бъде 
постигнато при икономически 
рентабилни условия намаляване на 
емисиите на парникови газове с поне 
40 % по отношение на равнището от 
1990 г., квотите, отпуснати във връзка с 
инсталациите, следва да бъдат изменени 
съобразно отраслите, включени в 
схемата на Общността и 
ангажирани с две трети от усилията 
за намаляване на емисиите, като 
2005 г., когато са проверени емисиите, 
е годината, считано от която се 
определя усилието.

Or. en

Обосновка

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate 
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change at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 
ppm. This would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% 
by 2050. In order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 
emission reduction target needs to be more ambitious.

Изменение 49
Caroline Lucas

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 
30 % по отношение на равнището от 
1990 г., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат под праг, равен на две трети от 
усилията на Общността за 
намаляване на емисиите, чиято цел е 
-30 % до 2020 г. Най-късно до 30 юни 
2010 г. Комисията следва да определи 
общия праг за 2020 г., както и 
разделянето на квоти за отдаване на 
търг между държавите-членки и 
линейния фактор на намаление в 
зависимост от проверените през 
2005 г. равнища на емисиите.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties. Reductions will be come more expensive the longer 
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the delay, which is why EU should take 30% reduction target as starting point for domestic 
measures.

Изменение 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г., което е 
приблизително с 30 % по-ниско от 
равнището им през 1990 г.

Or. en

Обосновка

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.
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Изменение 51
Lambert van Nistelrooij

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., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г. По 
отношение на евентуалното 30-
процентно намаление на емисиите на 
парникови газове под равнището от 
1990 г. количеството квоти, 
отпуснати във връзка с 
инсталациите, следва да бъде 
определено до 30 юни 2009 г.

Or. en

Обосновка

Working out the 30% target is necessary in case a global agreement is reached in 2009. On 
the 30 of june 2009 (2010 in current proposal) the Commission also has identified which 
energy intensive sectors or subsectors are likely to be subject to carbon leakage.
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Изменение 52
Dorette Corbey

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., до 2020 г. квотите, отпуснати 
във връзка с инсталациите, следва да 
бъдат с 21 % по-ниски от равнището на 
техните емисии през 2005 г. За да бъде 
по-малка големината на стъпката от 
20 % към 30 %, би било от полза още 
сега да се направи стъпка към 25-
процентно намаление на емисиите в 
схемата на Европейския съюз за 
търговия с квоти за емисии.

Or. nl

Изменение 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

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 

(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 
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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.

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., което е с 
над 30 % по-ниско от равнището им 
през 1990 г.

Or. en

Обосновка

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990.
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Изменение 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно
намаляване на емисиите с повече от 
40 %, и по-специално за постигане на 
това, което се счита за необходимо от 
научна гледна точка с цел 
предотвратяване на опасно изменение на 
климата.

Or. en
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Обосновка

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate 
change at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 
ppm. This would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% 
by 2050. In order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 
emission reduction target needs to be more ambitious.

Изменение 55
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
30 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за
намаление в срок до 2020 г., което се 
счита за необходимо от научна гледна 
точка с цел предотвратяване на опасно 
изменение на климата.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties. Reductions will be come more expensive the longer 
the delay, which is why EU should take 30% reduction target as its starting point for domestic 
measures.
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Изменение 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, след сключването на 
международно споразумение следва да 
бъдат приети разпоредби за повишаване 
на приноса на тази схема за постигане 
на цялостно намаляване на емисиите с 
повече от 20 %, и по-специално в 
контекста на целите на Европейския 
съвет за 30-процентно намаление в срок 
до 2020 г., което се счита за необходимо 
от научна гледна точка с цел 
предотвратяване на опасно изменение на 
климата, при условие че другите 
развити страни се ангажират с 
подобно намаляване на емисиите и 
икономически по-напредналите 
развиващи се страни допринасят 
според отговорностите и 
съответните си възможности.
Необходимо е да се гарантира 
справедливо разпределение на 
тежестта между схемата на 
Общността и други икономически 
отрасли въз основа на научни данни.

Or. en

Обосновка

Any further reduction of the EU must be in line with equivalent measures by countries 
towards which there is a risk of carbon leakage. This is in line with the Presidency 
Conclusions from the EU Council which took place on 8th and 9th of March 2008. Science 
based reduction needs may change with increasing knowledge. A fair burden sharing between 
the ETS sector and the non-ETS sector, based on scientific evidence, has to be ensured.
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Изменение 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30-
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасно изменение на климата, при 
условие че други развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринасят според отговорностите и 
съответните си възможности..
Необходимо е да се гарантира 
справедливо разпределение на 
тежестта между схемата на 
Общността и други икономически 
отрасли въз основа на научни данни.

Or. en

Обосновка

Any further reduction of the EU must be in line with equivalent measures by countries 
towards which there is a risk of carbon leakage. This is in line with the Presidency 
Conclusions from the EU Council which took place on 8th and 9th of March 2008. Science 
based reduction needs may change with increasing knowledge. A fair burden sharing between 
the ETS sector and the non-ETS sector, based on scientific evidence, has to be ensured.
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Изменение 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасно изменение на климата. След 
установяване на определеното 
намаляване на емисиите на 30%, при 
анализа на намаляването на 
емисиите в световен мащаб следва да 
се вземат предвид трети държави. На 
основата на научни заключения
следва да се осигури справедливо 
разпределяне на тежестта между 
схемата на Общността и другите 
отрасли на икономиката.

Or. pl

Обосновка

Gemäß den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Rates der Europäischen Union vom 8. und 
9. März 2008 muss jede weitere Emissionsreduzierung in der Europäischen Union 
vergleichbaren Maßnahmen in Drittländern mit hohem CO2-Emissionsrisiko entsprechen. 
Möglicherweise ändert sich die wissenschaftlich ermittelte Notwendigkeit zur 
Emissionsreduzierung entsprechend der Entwicklung des Wissensstandes. Es sollte 
sichergestellt werden, dass die Last auf der Grundlage wissenschaftlicher Prämissen gerecht 
zwischen den dem Emissionshandelssystem unterworfenen und den nicht unterworfenen 
Sektoren verteilt wird.
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Изменение 59
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30 
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита за необходимо от научна 
гледна точка с цел предотвратяване на 
опасни изменения на климата.

(5) С оглед увеличаване на сигурността 
и предсказуемостта на схемата на 
Общността, следва да бъдат приети 
разпоредби за повишаване на приноса 
на тази схема за постигане на цялостно 
намаляване на емисиите с повече от 
20 %, и по-специално в контекста на 
целите на Европейския съвет за 30-
процентно намаление в срок до 2020 г., 
което се счита от една част от 
изследователите за необходимо с цел 
предотвратяване на изменение на 
климата.

Or. pl

Обосновка

Nur ein Teil der Wissenschaftler unterstützt die unbewiesene These eines engen 
Zusammenhangs zwischen den durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen 
und den beobachteten Klimaänderungen. Es gibt ernst zu nehmende Annahmen, dass die 
beobachteten Klimaänderungen auf natürliche Ursachen oder andere Faktoren 
zurückzuführen sind.

Изменение 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Скорошни научни данни сочат, че
с оглед предотвратяването на опасна 
антропогенна намеса в 
климатичната система, 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 24/100 AM\732961BG.doc

BG

концентрацията на въглероден 
диоксид в атмосферата трябва да 
бъде сведена до под 350 обемни части 
на милион, което се изразява в цел за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в рамките на Общността от 
40 % до 2020 г. и 60 % до 2030 г. Към 
тази цел и този ангажимент следва 
да се придържат преговорите за 
бъдещо международно споразумение.

Or. en

Изменение 61
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въпреки че натрупания през първия 
търговски период опит разкрива 
потенциала на схемата на Общността, 
както и това че финализирането на 
националните разпределителни планове 
за втория търговски период ще доведе 
до значително намаление на емисиите в 
срок до 2012 г., прегледът потвърди, че 
с цел по-добро използване на ползите от 
търговията с емисии, предотвратяване 
на смущения на вътрешния пазар и 
улесняване на връзките между 
различните схеми за търговия с емисии, 
е наложително схемата за търговия с 
емисии да бъде хармонизирана. Освен 
това следва да се гарантира по-добра 
предсказуемост и да се разшири 
обхватът на схемата с прибавянето 
на нови отрасли и газове както с цел 
подобряване на информацията за 
цената на въглерода, което да 
генерира необходимите инвестиции, 
така и с цел предлагане на нови 
възможности за намаляване на 
емисиите, което ще доведе до 
понижаване на разходите и 
повишаване на ефикасността на 

(7) Въпреки че натрупания през първия 
търговски период опит разкрива 
потенциала на схемата на Общността, 
както и това че финализирането на 
националните разпределителни планове 
за втория търговски период ще доведе 
до значително намаление на емисиите в 
срок до 2012 г., прегледът потвърди, че 
с цел по-добро използване на ползите от 
търговията с емисии, предотвратяване 
на смущения на вътрешния пазар и 
улесняване на връзките между 
различните схеми за търговия с емисии, 
е наложително схемата за търговия с 
емисии да бъде хармонизирана.
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схемата.

Or. pl

Обосновка

Die Frage der Klimaeinflüsse ist unter den Wissenschaftlern noch nicht endgültig geklärt, so 
dass eine Ausweitung der obligatorischen Anwendbarkeit des Systems auf neue Sektoren und 
Gase nicht gerechtfertigt ist.

Изменение 62
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Растящите дървета, а също така 
и дървесината и производните й, 
представляват значителен ресурс за 
улавяне и съхранение на въглерод.
Освен това като заместител на 
енергията от изкопаеми горива 
дървеният материал подпомага 
борбата срещу парниковия ефект.  В 
заключение горите представляват 
истински природни „резервоари“ за 
въглерод, но този въглерод се отделя в 
атмосферата, когато горите се 
изкореняват и изгарят, поради което 
е важно да се създадат механизми за 
защита на горите, за да се намали 
изменението на климата.

Or. fr

Обосновка

Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait 
responsable de 20% des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule 
déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s’élèvent à 6 
milliards de tonnes équivalent CO2. Seulement pour la France, le seul stockage représente 
15,6 millions de tonnes de carbone et il piège 10%  des émissions de GES. La substitution est 
évaluée à 14 millions de tonnes de carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 
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millions de tonnes de carbone en plus, soit environ 20% plus.

Изменение 63
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Като се има предвид, че 
отрасълът на горското стопанство 
представлява значителен потенциал 
за намаляване на затоплянето на 
климата, е уместно да се въведат 
насърчителни мерки за повишаване на 
неговата значимост и за развитието 
му, като се запазват другите функции 
на гората.

Or. fr

Обосновка

 Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite: “portant sur le long terme les stratégies de 
développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en 
forêt tout en produisant du bois d’œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les 
bénéfices d’atténuation les plus importants”. Rappelant la résolution du Parlement Européen 
du 15 novembre 2007 invitant la Commission Européenne à inclure certaines activités liées à 
la foresterie dans l’ETS. 

Изменение 64
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Директива 2003/87/ЕО следва да 
бъде приведена в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в 
Протокола от Киото, относно 
използването на земята, промените в 
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предназначението на земята и 
горското стопанство (ИЗПЗГС).

Or. fr

Обосновка

Le Protocole de Kyoto attribue aux pays industrialisés, listés à l'annexe B, des objectifs 
chiffrés de réduction des émissions de GES. Plusieurs articles mentionnent les activités 
LULUCF (de l'anglais "Land Use, Land Use Change and Forestry"), à savoir les activités de 
boisement, reboisement, déforestation, gestion des forêts, gestion des terres agricoles, gestion 
des pâturages, revégétation.

Изменение 65
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Схемата на ЕС за търговия с 
емисии на парникови газове следва 
напълно да се свърже с „проектните 
механизми“ от Протокола от Киото, 
като се включат дейностите, 
свързани с ИЗПЗГС, в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО.

Or. fr

Обосновка

La directive 2004/101/CE du 27/10/2004, modifiant la directive 2003/87/CE, exclut de son 
champ d'application les activités liées à la forêt et à l'agriculture. L'industrie forestière et 
plusieurs organisations environnementales soutiennent l'inclusion des activités LULUCF 
dans le SCEQE. Elles mettent en avant l'effet déterminant de ces activités sur le changement 
climatique : la déforestation est en effet responsable de 20% des émissions de GES 
mondiales.  L'inclusion de ces activités serait également un moyen de promouvoir le 
développement durable dans les pays non industrialisés.
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Изменение 66
Patrick Louis

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 ИЗПЗГС, в 
приложното поле на Директива 
2003/87/ЕО предвид направените 
предложения по време на 
Конференцията в Бали и техническия 
напредък. Тя следва да представи 
законодателно предложение по този 
въпрос на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до края на 2008 г.

Or. fr

Обосновка

Certains Etats Membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF, et regrettent le choix de cette dernière, 
puisque les conclusions du Conseil Européen du 9 mars 2007 et la résolution du Parlement 
Européen du 15/11/2007 sur la Conférence climatique de Bali appelaient la Commission à 
étudier l'inclusion des activités LULUCF dans le SCEQE. L'inclusion de telles activités dans 
les pays en développement constituerait une source de financement non négligeable, à même 
d'assurer la protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.

Изменение 67
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Целесъобразно е обхватът на схемата 
на Общността да се разшири до 
инсталациите, чиито емисии могат да 
бъдат предмет на мониторинг, 
докладване и проверка със същата 
степен на точност като тази, приложима 

(9) Целесъобразно е обхватът на схемата 
на Общността да се разшири до 
инсталациите, чиито емисии могат да 
бъдат предмет на контрол, докладване и 
проверка при приемливи 
административни разходи и със 
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при действащите в момента изисквания 
за мониторинг, докладване и проверка.

същата степен на точност като тази, 
приложима при действащите в момента 
изисквания за контрол, докладване и 
проверка.

Or. en
Обосновка

The recital is too general in “should be extended”. You should only extend when 
administration costs remain limited.

Изменение 68
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Въпреки че емисиите на 
парникови газове от пътния 
транспорт и корабоплаването 
продължават да нарастват, трябва 
да бъде извършен по-задълбочен 
анализ, включително подробен анализ 
на разходите и ползите, с цел да се 
даде възможност на Комисията да 
реши дали търговията с емисии е най-
уместното средство за намаляване на 
емисиите на парникови газове в тези 
сектори. Същевременно Комисията 
проучва, коя система за търговия с 
емисии е най-ефективна за 
посочените сектори: СТЕ на ЕС или 
друга система (свързани или не със 
СТЕ на ЕС). Поради това емисиите 
от пътния транспорт и 
корабоплаването не са включени в 
настоящото предложение.
Комисията ще внесе предложение 
през 2010 г. относно въпроса, дали 
тези сектори да бъдат включени в 
СТЕ на ЕС или не.

Or. nl
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Обосновка

De Commissie moet onderzoeken of het effectief is om scheepvaart en wegvervoer onder EU 
ETS onder te brengen of dat het opzetten van een apart emissiehandelssysteem het meest 
effectief is.

Изменение 69
Johannes Blokland

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 стационарни
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 
стационарни 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.

Or. en
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Обосновка

Good idea to allow exclusion for small instalations, but the proposed threshold value of 
10000 tonnes of CO2 per year might be used to keep aviation and shipping out of EU ETS.
The emissions of most individual aircrafts will be lower. Therefore, the best option is to refer 
to stationary installations. For aviation, aircraft operator is chosen as responsible entity 
instead of the aircraft. For shipping, some have argued that the ship should be the responsibe 
entity but a ship is likely to emit less than 10000 tonnes CO2 per year.

Изменение 70
Amalia Sartori

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 50 000 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.

Or. en
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Обосновка

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to EU ETS standards and the administrative costs of permitting, 
third party verification and trading / participating in auction exceed the monetarised value of 
environmental benefits from their participation. While still 95% of the ETS sectors’ emissions 
will be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the 
heavy ETS burden (EEA report 2007).

Изменение 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

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. При все това на малките 
инсталации следва да бъде разрешено 
да останат в 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. 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 
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газове.

Or. en

Обосновка

It is important to reduce the administrative burden for smaller emitters. Where equivalent 
measures to reduce greenhouse gas emissions are in place, smaller emitters should be given 
the choice whether or not to take part in ETS. Smaller emitters form a significant part of the 
the number of installations falling under ETS, although they only account for 2,5% of 
emissions.

Изменение 72
Anne Ferreira

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 

(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. Праговата стойност е 
възможност, икономически най-
изгодна, която 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 
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разрешителните за емисии на парникови 
газове.

газове.

Or. fr

Обосновка

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

Изменение 73
Linda McAvan

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 

(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. 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 
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подобряване на сигурността и 
предсказуемостта, е целесъобразно да 
бъдат установени разпоредби относно 
честотата на прегледите на 
разрешителните за емисии на парникови 
газове.

подобряване на сигурността и 
предсказуемостта, е целесъобразно да 
бъдат установени разпоредби относно 
честотата на прегледите на 
разрешителните за емисии на парникови 
газове. Предвид инсталациите, 
изключени от схемата на 
Общността, количеството на 
квотите за издаване след 1 януари 
2013 г. следва да бъде изменено, като 
се намали със съответния брой.

Or. en

Обосновка

Raising the emission threshold to 25,000 will remove 6300 (rather than 4200) small 
installations from the administrative burden of the system, but only remove 2.4% of total 
emissions. However, a corresponding downward adjustment to the overall cap is also 
required.

Изменение 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

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 

(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. Праговата стойност е тази, 
която, поради опростяване на 
административните процедури, 
осигурява максимални положителни 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only.

Изменение 75
John Bowis, John Purvis

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 

(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. Праговата стойност е тази, 
която, поради опростяване на 
административните процедури, 
осигурява максимални положителни 
резултати от гледна точка на 
намаляването на административните 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

The Commission's impact assessment acknowledges that allowing installations with emissions 
under 25 000 tCO2e to opt out of the EU-ETS is still cost effective. Small emitters should still 
have to commit to making reductions, but this can be achieved at a scale that is less 
burdensome. 

Изменение 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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 

(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. Праговата стойност е тази, 
която, поради опростяване на 
административните процедури, 
осигурява максимални положителни 
резултати от гледна точка на
намаляването на административните 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only.

Изменение 77
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 1,74 % от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
по отношение на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., така че схемата на 
Общността да доведе при икономически 
рентабилни условия до спазване на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите в глобален 

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 2% от квотите, предоставени 
от държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията по отношение 
на националните разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г., така 
че схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 25% в срок до 2020 г.
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мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

Or. nl

Изменение 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 1,74 % от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
по отношение на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., така че схемата на 
Общността да доведе при икономически 
рентабилни условия до спазване на 
ангажимента на Общността за
намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите.
Количеството следва да намалява 
съобразно линеен фактор в сравнение 
със средното общо годишно 
количество на квотите, предоставени 
от държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията по отношение 
на националните разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г., така 
че схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 40 % в срок до 2020 г.

Or. en

Обосновка

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate 
change at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 
ppm. This would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% 
by 2050. In order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 
emission reduction target needs to be more ambitious. 
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Изменение 79
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се
равнява на 1,74 % от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на 
Комисията по отношение на 
националните разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г., така 
че схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Схемата на 
Общността следва да води при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 30 % в срок до 2020 г. 
Линейният фактор, съответстващ 
на това намаляване, следва да бъде 
представен от Комисията през 2010 г.

Or. en

Изменение 80
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
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съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 1,74% от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на 
Комисията по отношение на 
националните разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г., така 
че схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20% в срок до 2020 г.

съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да бъде 
определено в зависимост от 
проверените емисии и да 
съответства на такова равнище, че 
схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 30 % в срок до 2020 г.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties. Reductions will be come more expensive the longer 
the delay, which is why EU should take 30% reduction target as its starting point for domestic 
measures.

Изменение 81
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено 
линейно, така че схемата за търговия с 
емисии да доведе с течение на времето 
до постепенни и предвидими 
съкращения на емисиите. Годишното 
намаляване на квотите следва да се 
равнява на 1,74 % от квотите, 
предоставени от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 

(11) Количеството на квотите, 
разпределени на равнище на Общността 
считано от средата на периода 2008—
2012 г., следва да бъде намалено, така че 
схемата за търговия с емисии да доведе 
с течение на времето до постепенни и 
предвидими съкращения на емисиите.
Годишното намаляване на квотите 
следва да се равнява на 1,74 % от 
квотите, предоставени от държавите-
членки в съответствие с решенията на 
Комисията по отношение на 
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по отношение на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., така че схемата на 
Общността да доведе при икономически 
рентабилни условия до спазване на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

националните разпределителни планове 
за периода 2008—2012 г., така че 
схемата на Общността да доведе при 
икономически рентабилни условия до 
спазване на ангажимента на Общността 
за намаляване на емисиите в глобален 
мащаб с минимум 20 % в срок до 2020 г.

Or. pl

Обосновка

Aufgrund der in den grafischen Darstellungen ausgedrückten wirtschaftlichen Effizienz ist 
eine lineare Reduzierung der Treibhausgase unmöglich. Nur die Richtung des Trends wird 
linear dargestellt.

Изменение 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти,
което следва да бъде разпределено за 
2020 г. е 1 720 милиона. Точните 
количества емисии ще бъдат изчислени 
след като държавите-членки отпуснат 
квоти съгласно решенията на Комисията 
по отношение на техните национални 

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 40 % за 2020 г. в сравнение 
с равнището им през 1990 г. до 2020 г., 
като отраслите, включени в схемата 
на Общността, се ангажират с две 
трети от усилията за намаляване на 
емисиите, а 2005 г., когато са 
проверени емисиите, е годината, 
считано от която се определя 
усилието, включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г. 
Точните количества емисии ще бъдат 
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разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

изчислени след като държавите-членки 
отпуснат квоти съгласно решенията на 
Комисията по отношение на техните 
национални разпределителни планове за 
периода 2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate 
change at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 
ppm. This would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% 
by 2050. In order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 
emission reduction target needs to be more ambitious.

Изменение 83
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности,
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 

(12) Този принос включва резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
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съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, 
което следва да бъде разпределено за 
2020 г. е 1 720 милиона. Точните 
количества емисии ще бъдат изчислени 
след като държавите-членки отпуснат 
квоти съгласно решенията на Комисията 
по отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Румъния за периода 2008—2012 г. 
Точните количества емисии ще бъдат 
изчислени след като държавите-членки 
отпуснат квоти съгласно решенията на 
Комисията по отношение на техните 
национални разпределителни планове за 
периода 2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th assessment report scenario that would give 50% likelihood for maintaining 
temperature increase to +2C assumes industrialised countries reduce their emissions by 25-
40% compared to 1990 by 2020 domestically and in addition significant deviation from 
business as usual in non-Annex I parties. Reductions will be come more expensive the longer 
the delay, which is why EU should take 30% reduction target as its starting point for domestic 
measures.
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Изменение 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
което представлява намаление от над 
30 % спрямо равнището им през 
1990 г., включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Or. en
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Обосновка

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Изменение 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
което представлява намаление от 
около 30 % спрямо равнището им през 
1990 г., включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
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Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Изменение 86
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 

(12) Този принос отговаря на 
намаляване на емисиите в схемата на 
Общността с 21 % за 2020 г. спрямо 
регистрираните за 2005 г. стойности, 
включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 
2005—2007 г. до периода 2008—2012 г. 
и данните за емисиите за 2005 г. за 
съответните отрасли, включени в 
схемата за търговия с квоти, които са 
използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и 
Румъния за периода 2008—2012 г.;
максималното количество квоти, което 
следва да бъде разпределено за 2020 г. е 
1 720 милиона. Точните количества 
емисии ще бъдат изчислени след като 
държавите-членки отпуснат квоти 
съгласно решенията на Комисията по 
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отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в 
схемата на Общността за периода 
2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

отношение на техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г., предвид това че 
одобрението на отпуснатите за 
определени инсталации квоти бе 
подчинено на доказване и проверка на 
техните емисии. След като квотите за 
периода 2008—2012 г. бъдат 
установени, Комисията ще публикува 
количеството, отпуснато на Общността.
Количеството квоти, предоставено на 
Общността, следва да бъде съответно 
адаптирано, за да могат да бъдат взети 
предвид инсталациите, включени в или 
изключени от схемата на Общността за 
периода 2008—2012 г. или от 2013 г. 
нататък.

Or. en

Обосновка

Not only upward adjustments need to take place. It is important to reduce the total amount of 
allowances when installations are excluded from EU ETS in order to avoid a relaxation of the 
cap for the remaining installations.

Изменение 87
Thomas Ulmer

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 

(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.
Безплатното разпределение на квоти 
въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство е най-рентабилната от 
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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.

икономическа гледна точка система, 
която може да създаде стимули за 
технологии с ниски емисии на 
въглерод и за постигане на целта за 
намаление на емисиите. Това следва
да сложи край на непредвидените
печалби и би поставило новите 
участници и икономиките, с по-висок от 
средния растеж, в същите конкурентни 
условия като съществуващите 
инсталации.

Or. en

Обосновка

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Изменение 88
Amalia Sartori

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 

(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.
Намаляването на емисиите е 
гарантирано чрез общото количество 
квоти в системата, но докато 
разходите за икономиката по 
безплатното разпределяне на квоти 
са равни на разходите по 
намаляването на емисиите, 
разходите за отдаването на търг се 
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новите участници и икономиките, с по-
висок от средния растеж, в същите 
конкурентни условия като 
съществуващите инсталации.

равняват на разходите за 
намаляването на емисиите плюс 
разходите за оставащите емисии.
Отдаването на търг и 
разпределянето на безплатни квоти 
са еднакво ефективни за 
намаляването на емисиите, но 
отдаването на квоти на търг води до 
по-висок общ разход и поради това е 
по-малко ефективно от безплатното 
разпределяне. Отдаването на квоти 
на търг обаче е по-ефективно за 
намаляването на емисиите от 
енергетичния отрасъл, тъй като 
генерирането на енергия без СО2, 
което не е включено в обхвата на 
директивата, ще носи значително 
предимство в разходите по 
отношение на горивните инсталации.
Следователно основният принцип на 
разпределение на квотите следва да бъде 
разпределянето на безплатни квоти 
за промишлеността, тъй като това е
еднакво ефективно и с по-ниски 
разходи, а следователно и 
икономически по-ефикасно.
Отдаването на търг обаче следва да 
бъде основният принцип на 
разпределение на квоти за 
производството на електроенергия, 
тъй като е по-ефективно в този 
отрасъл. Като подход в енергийния 
отрасъл отдаването на търг следва да 
сложи край на непредвидените печалби 
и би поставило новите участници и 
икономиките с по-висок от средния 
растеж в същите конкурентни условия 
като съществуващите инсталации.

Or. en

Обосновка

The effectiveness of a trading system to reduce emissions depends solely on the number of 
allowances in the system. How these allowances are eventually allocated – through 
auctioning or by using benchmarks – has no impact on the total volume of allowances and 
therefore does not affect the environmental outcome sought by the system.The key difference 
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between these two allocation systems, is the overall cost to the industry with free allocation, 
the cost to the economy equals the cost of reducing emissions. With auctioning, the cost to the 
economy is the cost of reducing the emissions plus the cost of the remaining emissions.

Изменение 89
Lambert van Nistelrooij

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 трябва да 
бъде отдаването на търг, тъй като това е 
най-простата и като цяло считана за 
най-рентабилна от икономическа гледна 
точка система за повечето отрасли, 
обхванати от схемата на 
Общността. Това следва да сложи 
край на непредвидените печалби и би 
поставило новите участници и 
икономиките с по-висок от средния 
растеж в същите конкурентни условия 
като съществуващите инсталации.
Докато не бъде постигнато 
международно споразумение, което да 
осигури равнопоставеност на 
отраслите, обхванати от схемата на 
Общността, Комисията следва да 
направи оценка на отраслите, които 
са поставени в извънредно неизгодно 
положение в резултат от 
отдаването на квоти на търг и могат 
да бъдат освободени от схемата.

Or. en
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Обосновка

Some sectors will experience disproportionate disadvantages of auctioning (for exemple 
energy- intensive sectors). An exception could be made for those sectors.

Изменение 90
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всички държави-членки ще 
трябва да направят съществени 
инвестиции за намаляване на 
относителното отделяне на въглерод 
на своите икономики в срок до 2020 г., 
а държавите-членки, чийто доход на 
глава от населението е по-малък от 
средния за Общността и чиито 
икономики все още изостават от 
тези на по-богатите държави-членки, 
ще трябва да направят значителни 
усилия за подобряване на тяхната 
енергийна ефективност. В 
светлината на целите за премахване 
на нарушаването на конкуренцията 
вътре в Общността и за гарантиране 
на възможно най-високата степен на 
икономическа ефективност при 
превръщането на икономиката на ЕС 
в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, 
различното отношение към 
икономическите отрасли в 
отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е 
неуместно. Следователно е
необходимо да бъдат разработени други 
механизми за подпомагане на тези
държави-членки, които се отличават с 
относително ниско ниво на доходи на 
глава от населението и сравнително 
високи перспективи за растеж. 90 % от 
общото количество отдадени на търг

(14) Необходимо е да бъдат разработени 
други механизми за подпомагане на 
онези държави-членки, които се 
отличават с относително ниски доходи 
на глава от населението и сравнително 
високи перспективи за растеж. 70 % от 
общото количество квоти за отдаване 
на търг, следва да се разпредели между 
държавите-членки в зависимост от 
техния относителен дял емисии в 
схемата на Общността за 2005 г. С оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 30 %
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави-
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от изменението на 
климата. При разпределението на това 
количество от 30 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Държавите-членки със средно 
ниво на доход на глава от населението, 
който е с 20 % по-висок от средната 
стойност за Общността, трябва да 
вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
преки разходи на цялостния пакет 
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квоти, следва да се разпредели между 
държавите-членки в зависимост от 
техния относителен дял емисии в 
схемата на Общността за 2005 г. С оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 10 % 
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави-
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от измененията на 
климата. При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Държавите-членки със средно 
ниво на доход на глава от населението, 
който е с 20 % по-висок от средната 
стойност за Общността, трябва да 
вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
директни разходи на цялостния пакет 
надвишават 0,7 % от БВП.

надвишават 0,7 % от БВП.

Or. pl

Обосновка

Die Länder mit einem niedrigen Volkseinkommen im Vergleich zu den reicheren EU-
Mitgliedstaaten benötigen eine viel größere Unterstützung als die zusätzlichen unter ihnen zu 
verteilenden 10 % an Emissionsrechten. Die beste Unterstützung für diese Länder wäre es, 
ihnen zu erlauben, sich so entwickeln zu können, wie es seinerzeit die reicheren Länder tun 
konnten, als es noch keine Emissionsbeschränkungen gab.
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Изменение 91
Riitta Myller

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Всички държави-членки ще трябва 
да направят съществени инвестиции за 
намаляване на относителното отделяне 
на въглерод на своите икономики в срок 
до 2020 г., а държавите-членки, чийто 
доход на глава от населението е по 
малък от средния за Общността и чиито 
икономики все още изостават от тези на 
по-богатите държави-членки, ще трябва 
да направят значителни усилия за 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност. В светлината на целите за 
премахване на нарушаването на 
конкуренцията вътре в Общността и за 
гарантиране на възможно най-високата 
степен на икономическа ефективност 
при превръщането на икономиката на 
ЕС в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, различното 
отношение към икономическите отрасли 
в отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е неуместно.
Следователно е необходимо да бъдат 
разработени други механизми за 
подпомагане на тези държави-членки, 
които се отличават с относително ниско 
ниво на доходи на глава от населението 
и сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 
отдадени на търг квоти, следва да се 
разпредели между държавите-членки в 
зависимост от техния относителен дял 
емисии в схемата на Общността за 
2005 г. С оглед гарантиране на 
атмосфера на солидарност и растеж в 
Общността 10 % от това количество 
следва да бъде разпределено в полза на 
тези държави-членки и да се използва за 
намаляване на емисиите и за адаптиране 
към последиците от измененията на 

(14) Всички държави-членки ще трябва 
да направят съществени инвестиции за 
намаляване на относителното отделяне 
на въглерод на своите икономики в срок 
до 2020 г., а държавите-членки, чийто 
доход на глава от населението е по-
малък от средния за Общността и чиито 
икономики все още изостават от тези на 
по-богатите държави-членки, ще трябва 
да направят значителни усилия за 
подобряване на своята енергийна 
ефективност. В светлината на целите за 
премахване на нарушаването на 
конкуренцията вътре в Общността и за 
гарантиране на възможно най-високата 
степен на икономическа ефективност 
при превръщането на икономиката на 
ЕС в икономика с ниски равнища на 
емисии на парникови газове, различното 
отношение към икономическите отрасли 
в отделните държави-членки в обхвата 
на схемата на Общността е неуместно.
Следователно е необходимо да бъдат
разработени други механизми за 
подпомагане на онези държави-членки, 
които се отличават с относително ниски
доходи на глава от населението и 
сравнително високи перспективи за 
растеж. 90 % от общото количество 
квоти за отдаване на търг, следва да се 
разпредели между държавите-членки в 
зависимост от техния относителен дял 
емисии от 2005 до 2007 г. С оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността 10 % 
от това количество следва да бъде 
разпределено в полза на тези държави-
членки и да се използва за намаляване 
на емисиите и за адаптиране към 
последиците от изменението на 
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климата. При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Държавите-членки със средно 
ниво на доход на глава от населението, 
който е с 20 % по-висок от средната 
стойност за Общността, трябва да 
вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
директни разходи на цялостния пакет 
надвишават 0,7 % от БВП.

климата. При разпределението на това 
количество от 10 % следва да се вземат 
предвид нивото на доходите на глава от 
населението през 2005 г. и 
перспективите за растеж на държавите-
членки. Този процент следва да е по-
висок за държавите-членки с ниски нива 
на доход и високи перспективи за 
растеж. Държавите-членки със средно 
ниво на доход на глава от населението, 
който е с 20 % по-висок от средната 
стойност за Общността, следва да 
вземат участие в това разпределение, 
освен когато изчислените в SEC(2008)85 
преки разходи на цялостния пакет 
надвишават 0,7 % от БВП.

Or. fi

Обосновка

Instead of using data for an individual year, the distribution of emission allowances should be 
calculated on the basis of average values for at least two years. The quantities of emissions 
from one year to the next can also vary for natural reasons: this implies that a period, rather 
than a year, should be taken as the reference point. The Commission proposal states, 
moreover, that the Commission would be willing to factor the 2006 emission figures into the 
comparison once they have become available. It is important to bear in mind that a 
calculation base covering several years will not alter the Community’s emission allowances 
as a whole.

Изменение 92
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Настоящата директива не 
следва да възпрепятства никоя 
държава-членка да запазва или да 
установява други допълващи и 
успоредни политики или мерки, 
насочени към общото въздействие на 
отраслите, включени в схемата на 
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Общността.

Or. en

Обосновка

Given uncertainties about the most effective means of controlling greenhouse gas emissions, it 
is reasonable to allow Member States to supplement the Community scheme with a view to the 
Union as a whole learning from the approaches that turn out to represent best practice.

Изменение 93
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, 
за развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на ЕС за 20 
процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и този на 
Общността за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г., за насърчаване на улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове, за участие във Фонда за 
глобална енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 

(15) С оглед свеждане до минимум 
отражението на схемата на 
Общността в глобален мащаб е 
важно 80 % от приходите от 
търговете на квоти да бъдат 
насочвани обратно към европейските 
икономики. На държавите-членки 
следва да се разреши да използват 
приходите за компенсиране на 
потребителите за по-високите цени, 
а стопанските предприятия – за по-
големите разходи посредством 
например намаляване на данъците, 
нарушаващи равновесието в 
системата. Може да се обърне 
внимание и на социалните последици.
Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му 
последици е целесъобразно 20 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват за мерки за 
предотвратяване на обезлесяването и 
насърчаване на залесяването и 
повторното залесяване, за 
приспособяване към последиците от 
изменението на климата на 
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преодоляване на социалните 
последици като възможното 
покачване на цените на 
електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

територията на ЕС, за насърчаване на 
улавянето и геоложкото съхранение на 
парникови газове и за улесняване на 
приспособяването в развиващите се 
страни. Този процент е значително под 
очакваните от публичните органи 
чисти приходи от отдаването на търг 
предвид възможното намаляване на 
приходите от корпоративните данъци.
Освен това приходите, получени от 
търга за квоти, следва да се използват за 
покриване на административните 
разходи по управление на схемата на 
Общността. Целесъобразно е да се 
предвидят разпоредби по отношение на 
контрола на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова уведомяване не освобождава 
държавите-членки от задължението по
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
предопределя резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.

Or. en

Обосновка

Earmarking of revenues raises the welfare costs of meeting climate objectives as Member 
States would be limited in their possibility to offset increases in effective carbon prices by 
compensating consumers with income taxes or lower corporate taxes. Therefore, only 20% of 
proceeds from auctioning should be earmarked, whereby reducing deforestation etc. and 
adaptation measures are considered as most important.
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Изменение 94
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г.,
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му
последици е целесъобразно 100 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
приспособяване към последиците от 
изменението на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно приспособяване, 
за развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на ЕС за 20-процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
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управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга 
средства. Такова съобщаване не 
освобождава държавите-членки от 
задължението от член 88, параграф 3 
от Договора, за информиране по 
отношение на някои национални 
мерки. Директивата не засяга 
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 
и 88 на Договора.

Or. fr

Обосновка

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation de 100 % des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Изменение 95
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 %
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му 
последици е целесъобразно приходите, 
получени от търга за квоти, да се 
използват за намаляване на емисиите на 
парникови газове, за приспособяване
към последиците от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
приспособяване, за развитие на 
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развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове, за участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

възобновяемите енергийни източници с 
оглед спазване на ангажимента на ЕС за 
20-процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и 
ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20% до 2020 г., особено 
за изграждането на „интелигентна 
мрежа“, за участие във Фонда за 
глобална енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Най-малко 
50 % от приходите следва да се 
използват като принос към 
необходимите усилия по отношение 
на климата в развиващите се страни.
Освен това приходите, получени от 
търга за квоти, следва да се използват за 
покриване на административните 
разходи по управление на схемата на 
Общността. Целесъобразно е да се 
предвидят разпоредби по отношение на 
контрола на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова уведомяване не освобождава 
държавите-членки от задължението по
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
предопределя резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.

Or. en
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Изменение 96
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове, за участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници1, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му
последици е целесъобразно поне 20 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
приспособяване към последиците от 
изменението на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно приспособяване, 
за развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на ЕС за 20-процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници2, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очакваните от 
публичните органи чисти приходи от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 

                                               
1 COM(2006) 583, 6.10.2006 г.
2 COM(2006) 583, 6.10.2006 г.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 62/100 AM\732961BG.doc

BG

следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

управление на схемата на Общността.
За насърчаване на иновации, 
държавите-членки трябва да
изплащат на участващите 
предприятия най-малко 50% от 
приходите от отдаване на квоти на 
търг с цел инвестиране в чисти 
технологии, включително в 
технологии за  улавянето и 
геоложкото съхранение на парникови 
газове. Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
предопределя резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.

Or. nl

Обосновка

De opbrengsten van de veilingen moeten voor minstens de helft terugvloeien naar de 
deelenmende bedrijven op voorwaarde dat deze de gelden investeren in schone technologieën 
of technologieën inclusief CCS.

Изменение 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му 
последици е целесъобразно приходите, 
получени от търга за квоти, да се 
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квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 

използват за намаляване на емисиите на 
парникови газове, за приспособяване
към последиците от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
приспособяване, за развитие на 
възобновяемите енергийни източници с 
оглед спазване на ангажимента на ЕС за 
20-процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и 
ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора за информиране 
по отношение на някои национални 
мерки. Директивата не предопределя
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 и 
88 от Договора.
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членове 87 и 88 на Договора.

Or. en

Обосновка

All auctioning revenue should be spent tackling climate change.

Изменение 98
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му 
последици е целесъобразно приходите, 
получени от търга за квоти, да се 
използват за намаляване на емисиите на 
парникови газове, за приспособяване
към последиците от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
приспособяване, за развитие на 
възобновяемите енергийни източници с 
оглед спазване на ангажимента на ЕС за 
20-процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и 
ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
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на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора за информиране 
по отношение на някои национални 
мерки. Директивата не предопределя
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 и 
88 от Договора.

Or. en

Обосновка

Given the severity and urgency of the problem, the full proceeds of auctioning allowances 
should be devoted to measures designed to reduce greenhouse gas emissions, develop 
renewable energy, combat deforestation, assist developing countries adapt to climate change 
and help lower income households improve the efficiency with which they use energy.

Изменение 99
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
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адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид 
възможното намаляване на 
приходите от корпоративните 
данъци. Освен това приходите, 
получени от търга за квоти, следва да се 
използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 

приспособяване към неминуемите му
последици е целесъобразно поне 50 % от 
приходите през периода 2013–2020 г., 
получени от търга за квоти, да се 
използват за намаляване на емисиите на 
парникови газове, за приспособяване 
към последиците от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
приспособяване, за развитие на 
възобновяемите енергийни източници с 
оглед спазване на ангажимента на ЕС за 
20-процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и 
ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора за информиране 
по отношение на някои национални 
мерки. Директивата не предопределя
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 и 
88 от Договора. Използването на 
приходите от отдаването на квоти 
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засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

на търг за подкрепа на предотвратено 
обезлесяване и други устойчиви 
проекти и дейности в областта на
горското стопанство трябва да 
допълва ефективните, пазарно 
ориентирани инструменти като 
например разрешаването на 
операторите на инсталации да 
използват в схемата на Общността 
въглеродни кредити въз основа на 
горската маса.

Or. en

Обосновка

The percentage of 20% should be increased to 50% in order to stimulate innovation for 
adapting to climate change. Furthermore, market based instruments, such as forest-based 
carbon credits, are the most effective means of providing the necessary incentives and 
investment for developing countries to curb deforestation and engage in sustainable 
reforestation and afforestation projects and activities.

Изменение 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му
последици е целесъобразно 50 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват в рамките на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, за приспособяване
към последиците от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
приспособяване, за развитие на 
възобновяемите енергийни източници с 
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ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници1, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

оглед спазване на ангажимента на ЕС за 
20-процентно използване на такава 
енергия до 2020 г., както и 
ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници2, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очакваните от 
публичните органи чисти приходи от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
предопределя резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.

Or. fr

                                               
1 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
2 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
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Обосновка

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation de 50 % des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Изменение 101
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници1, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му
последици е целесъобразно поне 50 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
приспособяване към последиците от 
изменението на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно приспособяване, 
за развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на ЕС за 20-процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници2, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 

                                               
1 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
2 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г
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ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очакваните от 
публичните органи чисти приходи от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора за информиране 
по отношение на някои национални 
мерки. Директивата не предопределя
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 и 
88 от Договора.

Or. en

Изменение 102
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му 
последици е целесъобразно поне 20 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват за приспособяване към 
последиците от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
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емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г.,
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници1, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

ангажимента на ЕС за 20-процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници2, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 
като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очакваните от 
публичните органи чисти приходи от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението от член 88, 
параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
предопределя резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 от Договора.

Or. pl
                                               
1 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
2 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
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Обосновка

Es wäre vernünftiger, die Einkünfte aus den Versteigerungen der Emissionsrechte für die 
Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels zu verwenden, als die hypothetischen 
Ursachen des Klimawandels, die wissenschaftlich nicht voll bestätigt wurden, zu bekämpfen. 
Die Ursachen des Klimawandels sind noch nicht in vollem Umfang erforscht und 
wahrscheinlich zyklischer Natur.

Изменение 103
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с измененията на климата и за 
адаптиране към неминуемите им 
последствия е целесъобразно поне 20 % 
от приходите, получени от търга за 
квоти, да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
адаптиране към последиците от 
измененията на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, за 
развитие на възобновяемите енергийни 
източници с оглед спазване на 
ангажимента на ЕС за 20 процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и този на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници1, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 

(15) Предвид значителните усилия за 
справяне с изменението на климата и за 
приспособяване към неминуемите му
последици е целесъобразно 20 % от 
приходите, получени от търга за квоти, 
да се използват за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за 
приспособяване към последиците от 
изменението на климата, за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно приспособяване, 
за развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на ЕС за 20-процентно
използване на такава енергия до 2020 г., 
както и ангажимента на Общността за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г., за 
насърчаване на улавянето и геоложкото 
съхранение на парникови газове, за 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници2, за 
предотвратяване на обезлесяването и 
улесняване на приспособяването в 
развиващите се страни и за 
преодоляване на социалните последици 

                                               
1 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
2 COM(2006) 583 окончателен, 6.10.2006 г.
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като възможното покачване на цените 
на електричеството за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очаквания от 
публичните власти чист приход от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват за покриване на 
административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на 
мониторинга на използването на 
постъпилите по време на търга средства.
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението от
член 88, параграф 3 от Договора за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

като възможното повишаване на цените 
на електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи. Този процент е 
значително под очакваните от 
публичните органи чисти приходи от 
отдаването на търг предвид възможното 
намаляване на приходите от 
корпоративните данъци. Освен това 
приходите, получени от търга за квоти, 
следва да се използват предимно за
финансиране и подкрепа на 
инвестициите, насочени към 
намаляване на емисиите и покриване 
на административните разходи по 
управление на схемата на Общността.
Целесъобразно е да се предвидят 
разпоредби по отношение на контрола
на използването на постъпилите по 
време на търга средства. Такова 
уведомяване не освобождава държавите-
членки от задължението по член 88, 
параграф 3 от Договора за информиране 
по отношение на някои национални 
мерки. Директивата не предопределя
резултатите от евентуални бъдещи 
процедури, свързани с държавни 
помощи, в съответствие с членове 87 и 
88 от Договора.

Or. hu

Изменение 104
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) За да се гарантира подходящо 
равновесие между действията в ЕС за 
борба срещу изменението на климата 
и за приспособяване към последиците 
от него и действията, предприемани 
в трети държави, 50 % от приходите 
от отдаване на квоти на търг следва 
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да се инвестират в ЕС, а остатъкът 
– в развиващи се страни, така че да се 
отчита тяхната по-голяма 
уязвимост по отношение на 
изменението на климата, по-
ограничените им ресурси за 
съответна реакция и историческата 
отговорност на 
индустриализираните държави за 
този проблем.

Or. en

Обосновка

Developing countries are likely to suffer disproportionately from the effects of climate change 
despite historically having made little contribution to the problem. They often lack the 
resources to fund mitigating measures. For these reasons it is desirable that the proceeds of 
auctioning be shared between developing countries and projects within the Union.

Изменение 105
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) За да се насърчава справедливо и 
разходно ефективно разпределение на 
проектите в трети държави и 
разпространението на най-добрите 
практики по отношение на 
дейностите, посочени в 
съображение 15, следва да се 
установят механизми, чрез които да 
се гарантира ефективен обмен на 
информация за проектите, 
предприемани от различни държави-
членки.

Or. en
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Обосновка

It is important that Member State projects intended to meet obligations under Article 10(3) 
are well coordinated so as to ensure funds are directed towards the most necessary and 
effective projects and that duplication is avoided.

Изменение 106
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Предвид мащаба и темповете на 
глобалното обезлесяване от 
съществено значение е да се разреши 
на операторите на инсталации да 
използват кредити от 
предотвратено обезлесяване и 
проекти и дейности по залесяване и 
повторно залесяване в развиващите се 
страни, както и да се гарантира, че 
приходите от търговете на квоти в 
схемата на Общността се използват 
за подкрепа на изграждането на 
капацитет в развиващите се страни, 
така че техните проекти и дейности 
в областта на горското стопанство 
да печелят доверие на 
международните пазари на въглерод.
В допълнение ЕС следва да работи за 
установяването на международно 
призната пазарна система за 
намаляване на обезлесяването и 
увеличаване на залесяването и 
повторното залесяване. Приходите 
следва да бъдат предоставяни от 
държавите-членки на принципа 
„коалиция на желаещите“ на фонд на 
ЕС или международен фонд в 
подкрепа на изграждането на 
капацитет.

Or. en
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Обосновка

Market-based instruments are the most effective means to provide the necessary incentives 
and investment for developing countries to curb deforestation and engage in sustainable 
afforestation/ reforestation projects and activities. Funding from revenues of the auctioning of 
emission allowances should be used to support capacity-building that will provide the basis 
for credible market-based avoided deforestation and afforestation and reforestation projects 
and activities in developing countries.

Изменение 107
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Предвид мащаба и темповете на 
глобалното обезлесяване, от 
съществено значение е приходите от 
търговете в схемата на Общността 
да бъдат използвани за намаляване на 
обезлесяването и увеличаване на 
устойчивото залесяване и повторно 
залесяване. В допълнение ЕС следва да 
работи за установяването на 
международно призната пазарна 
система за намаляване на 
обезлесяването и увеличаване на 
залесяването и повторното 
залесяване. Държавите-членки следва 
да предоставят приходите на фонд на 
ЕС или международен фонд, от който 
сумите да бъдат изплащани по 
ефективен начин за тази, както и за 
други цели в международен план.

Or. en
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Изменение 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Енергията е основна 
потребност на човека, въпреки че все 
по-голям брой граждани на ЕС не са в 
състояние да плащат своите сметки 
за енергия и се превръщат в така 
наричаните „енергийно бедни“. Най-
засегнати са уязвимите потребители, 
в това число възрастните, 
инвалидите и семействата с ниски 
доходи. Поради това държавите-
членки следва да разработят 
национални планове за действие за 
справяне с енергийната бедност и за 
гарантиране на необходимите за 
уязвимите потребители енергийни 
доставки. Част от приходите от 
отдаването на квоти на търг следва 
да бъдат използвани за намаляване на 
енергийния недостиг.

Or. en

Обосновка

Auctioning revenue should be used to tackle energy poverty.

Изменение 109
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Предвид факта, че приходите 
от отдаването на квоти на търг, 
предвидени за обезлесяване, залесяване 
и повторно залесяване, няма да бъдат 
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достатъчни, за да се прекрати 
обезлесяването в световен мащаб, е 
възможно да се наложи 
предприемането на допълнителни 
мерки.

Or. en

Обосновка

Need to be realistic and do not pretend to solve the abovementioned problems with 20% of the 
auctioning revenues.

Изменение 110
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
прехвърляне на повишената 
стойност на CO2, и следва да не се 
допуска никакво безплатно 
разпределение на квоти за улавянето 
и съхранението на въглерод, които се 
насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на 
квоти за вече складирани емисии. С 
оглед насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 

(16) Търговията с емисии е 
инструмент, създаден да допринесе за 
постигане на целите за намаление на 
CО2 при минимални разходи.
Безплатното разпределение на квоти 
въз основа на критериите за 
сравнение и оценка и действителното 
производство създава необходимите 
стимули за подобряване на 
ефективността. По този начин 
разходите, произтичащи от схемата 
на Общността, както за 
участващите инсталации, така и 
непряко за потребителите, могат да 
бъдат ограничени до финансовите 
нужди за намаляване на емисиите на 
CO2 в съответствие с определената 
цел. Следователно емисиите на CO2, 
допускани в съответствие с тавана 
на стойностите, не пораждат 
разходи за Общността. Това може да 
се случи единствено когато те бъдат 
подчинени на една бъдеща повишена 
цел за намаления. Подобно 
ограничение по никакъв начин не 
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от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

излага на риск целите на политиката 
по отношение на изменението на 
климата. Постигането на целта за 
намаление на СО2 може да бъде 
гарантирано чрез правилно 
определяне на критериите за 
сравнение и оценка. Възможността за 
низходяща корекция на критериите 
за сравнение и оценка през 
следващите години позволява да се 
гарантира реалното постигане на 
общата цел за намаление. Вследствие 
на това, считано от 2013 г. нататък, 
следва да се премине изцяло към 
безплатно разпределение на квоти въз 
основа на критериите за сравнение и 
оценка и действителното 
производство за всички отрасли и за 
целия период.

Or. en

Обосновка

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Изменение 111
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2. Генераторите на електроенергия 
следва да получават безплатно квоти и 
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улавянето и съхранението на 
въглерод, които се насърчават от 
липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от 
инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

за топлоенергия или охлаждане, 
произведени посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че топлоенергията или 
охлаждането се доставят на 
инсталации в отрасли, изправени 
пред опасността от „изместване на 
въглеродни емисии“. Разпределението 
на квоти за производителите на 
топлоенергия или енергия за 
охлаждане следва да бъде същото, 
както и разпределението на квоти в 
отраслите, които използват 
топлоенергията или охлаждането.

Or. en

Обосновка

Equal treatment of all installations that produce heat or cooling.CCS needs temporary 
stimulation, so no exclusion from free allocation

Изменение 112
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг във всички 
отрасли, в съчетание с изискване за 
квота за внос (ИКВ), като, наред с 
другото, се взема предвид способността 
им за прехвърляне на повишената 
стойност на CO2, в случай че се забави 
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улавянето и съхранението на 
въглерод, които се насърчават от 
липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

постигането на изчерпателно бъдещо 
международно споразумение.

Or. en

Обосновка

The price of carbon should be included in products in full to guide the market towards more 
climate friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market 
mechanism whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-
performers most effectively. Carbon leakage and unfair competition to European production 
from countries that have not committed to comprehensive international agreement on climate 
change should be neutralised by allowance import requirement.

Изменение 113
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг и следва да 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 82/100 AM\732961BG.doc

BG

електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод,
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

не се допуска никакво безплатно 
разпределение на квоти за улавянето и 
съхранението на въглерод, които се 
насърчават от липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.

Or. en

Обосновка

Full auctioning should immediately become the general rule. This is required if firms are to 
have appropriate incentives to limit the environmental costs imposed by their activities. And if 
there is no free allocation to other sectors, there is no need to make special arrangements for 
high efficiency cogeneration which would themselves create an unlevel playing field as 
compared to district heating and self-generated energy.
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Изменение 114
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.

Or. en

Обосновка

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.
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Изменение 115
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.
Производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене на топлоенергия, и на 
топлоенергия, доставяна за 
ефективните инсталации на 
топлофикационните мрежи, която 
отговаря за изискванията, изложени в 
насоките относно държавната 
помощ за опазване на околната среда, 
следва да получава безплатни квоти, 
за да се гарантира еднакво третиране 
по отношение на другите 
производители на топлоенергия, 
които не са обхванати от схемата на 
Общността.

Or. en

Обосновка

The heat market is competitive and its largest share, constituted by individual fossil-fired 
boilers, is not covered by the emission-trading scheme. District-heating installations are 
therefore not in a position to pass cost through to customers though they are the most carbon-
efficient options. In order to avoid increase of emissions in the non-trading part of the heat 
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market, installations should be handled the same way as the industry on markets with risk of 
carbon leakage.

Изменение 116
Adam Gierek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на 
въглерод, които се насърчават от 
липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти и 
за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2.. Когато генераторите на 
електрическа енергия произвеждат и 
енергия за отопление или охлаждане 
чрез високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
определено в Директива 2004/8/ЕО, 
генераторите на електроенергия 
получават безплатно квоти за 
топлоенергия  или за охлаждане, 
произведени посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в резултат на 
повишени разходи, свързани с 
емисиите на CO2.

Or. pl
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Обосновка

Zasady wytwarzania ciepła w systemie ETS i poza nim muszą być utrzymane na podobnym 
poziomie. Ciepło wytwarzane w jednostkach kogeneracyjnych pow. 20 MW konkuruje z tym 
pochodzącym z jednostek pon. 20 MW, gdyż są one poza systemem ETS. Aby uniknąć 
dyskryminacji, ciepło wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji należy traktować tak samo 
jak ciepło ze źródeł, otrzymujących darmowe pozwolenia lub inne środki spoza ETS. Dlatego 
potrzebna jest obowiązkowa darmowa alokacja pozwoleń dla ciepła wytwarzanego w 
jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie handlu ETS do 2020 r.

Изменение 117
Dan Jørgensen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод 
въз основа на емисиите от изкопаеми 
горива, които се насърчават от липсата 
на задължение за възстановяване на 
квоти за вече складирани емисии.  
Мерките, които определят условията 
за кредитиране на улавянето и 
съхранението на емисии от горива с 
неутрални емисии на CO2, трябва да 
бъдат прилагани по хармонизиран 
начин. Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
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нарушаването на конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Co-firing with biomass or -waste at coal-fired power plants is a cost-effective option for 
increasing the share of renewable energy in Europe. It is essential to ensure that co-firing 
remains an attractive option together with CCS. To secure investments in CCS it is therefore 
suggested that it should be possible to be credited for greenhouse gas emissions stored from 
fuel which is CO2 neutral and in effect extracts greenhouse gas emission from the 
atmosphere.

Изменение 118
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на 
въглерод, които се насърчават от 
липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
намалението на CO2. В случаите, в 
които производителите на 
електроенергия са производители на 
топлоенергия и енергия за охлаждане
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, генераторите на 
електроенергия следва да получават 
безплатно квоти и за това отопление 
или охлаждане, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията вследствие на 
повишена стойност на намалението 
на CO2.
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2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

Or. en

Обосновка

For clarification purposes.

Изменение 119
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл и други 
отрасли, които могат да прехвърлят
повишената стойност на CO2, като 
например авиационния отрасъл и 
петролните рафинерии, и следва да не 
се допуска никакво безплатно 
разпределение на квоти за улавянето и 
съхранението на въглерод, които се 
насърчават от липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. Генераторите на 
електроенергия могат да получават 
безплатно квоти и за топлоенергия, 
произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
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в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

нарушаването на конкуренцията.

Or. en

Изменение 120
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия
могат да получават безплатно квоти и 
за топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената от 
инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. Отпускат
се безплатно квоти и за топлоенергия, 
произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

Or. pl
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Обосновка

Kostenfreie Zertifikate für die Wärmeerzeugung sollten allen Erzeugern von Strom in 
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und nicht nur den Stromgeneratoren im 
Sinne von Artikel 1 gewährt werden.

Изменение 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2. Следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
инсталации за улавяне, тръбопроводи 
за транспортиране или места за 
съхранение на емисии на CO2,
получени в резултат от дейността 
им, тъй като улавянето и 
съхранението на емисии на CO2 се 
насърчават от липсата на необходимост
от възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии, които в противен 
случай са щели да бъдат изпуснати.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

Or. en
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Обосновка

Clarification that there shall be no free allowances for the emissions due to the activities for 
capture, transport and storage, but that the CO2 stored will be accounted for in monitoring 
and will not give rise to the need to surrender a corresponding amount of allowances. These 
clarifications are needed as an incentive for capture and storage.

Изменение 122
Péter Olajos

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия 
могат да получават безплатно квоти 
и за топлоенергия, произведена
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 
от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.
Производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, и на топлоенергия, 
доставяна за ефективните
инсталации на топлофикационната 
мрежа, която отговаря на 
изискванията, посочени в насоките 
относно държавната помощ за 
опазване на околната среда, следва да 
получава безплатни квоти, за да се 
гарантира еднакво третиране по 
отношение на другите производители 
на топлоенергия, които не са 
обхванати от схемата на 
Общността.

Or. en
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Обосновка

The heat market is competitive and its largest share, constituted by individual fossil-fired 
boilers, is not covered by the ETS. In order to avoid increase of emissions in the non-trading 
part of the heat market, installations should be handled the same way as the industry on 
markets with risk of carbon leakage.

Изменение 123
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва - с изключение на най-
малко 12 демонстрационни 
съоръжения - да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

Or. de
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Обосновка

Die von der Kommission vorgeschlagenen Anreize sind nicht ausreichend, um eine frühzeitige 
Errichtung von mindestens 12 Demonstrationsanlagen sicher zu stellen.

Изменение 124
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва - с изключение на най-
малко 12 демонстрационни 
съоръжения - да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

Or. de
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Обосновка

Es ist wichtig, alle technologischen Ansätze, der zur CO2-Abscheidung dienen und alle 
unterschiedlichen Speichervarianten zu testen. Deshalb sind mindestens 12 
Demonstrationsanlagen notwendig.

Изменение 125
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността му за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията. Във 
всички случаи на производство на 
електроенергия посредством 
високоефективно комбинирано 
производство от инсталации, 
различни от генераторите на 
електроенергия, подробната 
методология за изчисляване на 
безплатните квоти за 
топлоенергията, свързана с тази 
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доставка на електроенергия, следва 
напълно да отчита въглеродните 
емисии, спестявани чрез 
високоефективното комбинирано 
производство.

Or. en

Обосновка

Benchmarking rules should ensure that the full carbon benefits of cogeneration are taken into 
account, and that high efficiency cogeneration is not replaced by low efficiency boilers.

Изменение 126
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 
2013 г. нататък, следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 

16) Следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на въглерод, 
които се насърчават от липсата на 
задължение за възстановяване на квоти 
за вече складирани емисии.
Генераторите на електроенергия могат 
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО, в 
случай че произведената от инсталации 
в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.
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в други отрасли топлоенергия дава 
право на безплатно разпределение на 
квоти, с оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията.

Or. pl

Обосновка

Falls die Versteigerung von Emissionsrechten auf den gesamten Energiesektor ausgedehnt 
wird, wird der Preis von aus fossilen Energiequellen erzeugtem Strom in die Höhe schnellen. 
In Ländern, deren Energiesektor auf fossilen Energieträgern beruht (wie etwa Polen), werden 
die Bürger und die Wirtschaft die Auswirkungen eines solchen Preisanstiegs möglicherweise 
nicht verkraften können.

Изменение 127
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Основният дългосрочен стимул 
за улавяне и съхранение на въглерод и 
за новите технологии на 
възобновяемите енергийни източници 
е, че няма да е необходимо връщане на 
квотите за емисии на CO2 от 
производство на електроенергия, 
които се съхраняват за постоянно 
или са били избегнати. В допълнение 
на това за ускоряване на въвеждането 
в употреба на първите обекти за 
улавяне и съхранение с търговска цел, 
следва да се използват приходите от 
търговете, както и да се запазят 
квоти от резерва за нови участници, 
за да се финансира гарантирано 
възнаграждение за тоновете 
складирани или избегнати емисии на 
CO2 от първите такива обекти в ЕС 
или в трета държава, ратифицирала 
бъдещото международно 
споразумение относно изменението 
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на климата, при условие че е налице 
споразумение за обмен на правата на 
интелектуална собственост за 
технологията.

Or. en

Обосновка

Building on amendment 4 by the Rapporteur, new renewable technologies that have not been 
commercially tested are incorporated in the extra financing mechanism. 180 GW of new wind 
power capacity by end 2020 would avoid an amount of emissions which corresponds to 70% 
of the proposed 21% ETS reduction target. Supporting new large scale innovations in the 
field of renewables present real opportunities for kick-starting technologies that will make a 
significant contribution to achieving the targets both in EU and globally. (Changes to AM 4 
by Rapporteur underlined).

Изменение 128
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Основният дългосрочен стимул 
за улавяне и съхранение на CO2
представлява липсата на квоти за 
емисии, така че CO2 ще се съхранява 
окончателно.  Освен това приходите 
от търговете следва да се използват 
за развиването на дванайсетте нови 
демонстрационни съоръжения. На 
операторите, които постъпват като 
нови участници в системата, следва 
да бъдат отпуснати допълнителни 
квоти от резервите. Тези 
демонстрационни съоържения следва 
да бъдат избрани в рамките на 
тръжна процедура, организирана от 
Комисията на равнище ЕС.
Механизмът за подпомагане на ЕС 
следва да бъде достъпен и за трети 
държави, които ратифицират 
бъдещото международно 
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споразумение за климата.

Or. pl

Обосновка

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

Изменение 129
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Без значение дали е произведена в 
съчетание с електроенергия, 
топлоенергията, доставяна за 
използване от промишлеността, за 
топлофикационната мрежа или за 
други потребители, следва да 
получава безплатни квоти в същия 
размер като квотите, разпределяни за 
промишлените отрасли. Без значение 
дали е произведена в съчетание с 
електроенергия, топлоенергията, 
доставяна за използване в 
инсталаците на топлофикационната 
мрежа, която отговаря за същите 
изисквания като посочените в 
насоките на Общността относно 
държавната помощ за опазване на 
околната среда, следва да получава 
100 % безплатни квоти, за да се 
гарантира еднакво третиране по 
отношение на другите производители 
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на топлоенергия, които не са 
обхванати от схемата на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.

Изменение 130
Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Основният дългосрочен стимул 
за улавяне и съхранение на въглерод е, 
че няма да е необходимо връщане на 
квотите за CO2, който се съхранява за 
постоянно. В допълнение на това за 
ускоряване на изграждането на 
демонстрационни съоръжения следва 
да се използват приходите от 
търговете и да се отпуснат 
допълнителни квоти от резерва за 
нови участници в полза на 12 такива 
обекта в ЕС, посочени чрез тръжна 
процедура на равнище ЕС, 
организирана от Комисията. Достъп 
до механизма на ЕС за подпомагане 
следва да имат и трети държави, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение относно 
изменението на климата.

Or. en

Обосновка

A support scheme based on the ETS can deliver the funding this emerging technology needs. 
The funding is limited in time, volume and absolute numbers of projects. It needs to be also 
specified that the funding should be allocated by a tender/bidding process and calibrated to 
accommodate all three CCS technologies. In order to ensure political and public support, 
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third-party and/or third country access should not be automatically included into the 12 demo 
plants but rather be subject to additional EU funding.

Изменение 131
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За най-малко 12 
демонстрационни съоръжения, които 
се строят с технологии за улавяне и 
съхранение на CO2 (CCS), следва да се 
разпределят безплатно квоти в 
размер на 125% от обема на 
производството. Разпределението 
следва да бъде извършено най-рано от 
2013 г. нататък, две години преди 
заплануваното начало на 
производството.

Or. de

Обосновка

Mit der frühzeitigen kostenlosen Zuteilung soll ein frühzeitiger Investitionsanreiz geschaffen 
werden.
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