
AM\733252BG.doc PE409.584v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0013(COD)

8.7.2008

ИЗМЕНЕНИЯ
132 - 216

Проектодоклад
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и 
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове на Общността

Предложение за директива – акт за изменение
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.584v01-00 2/112 AM\733252BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\733252BG.doc 3/112 PE409.584v01-00

BG

Изменение 132
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За останалите отрасли в обхвата 
на схемата на Общността следва да 
се предвиди преходна система, по 
която безплатното разпределение на 
квоти през 2013 г. ще представлява 80 
% от количеството, отговарящо на 
процента на общи емисии на 
Общността за периода 2005—2007 г., 
излъчени от тези инсталации като 
процент от общото годишно 
количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 
трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

заличава се

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.
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Изменение 133
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За останалите отрасли в обхвата 
на схемата на Общността следва да 
се предвиди преходна система, по 
която безплатното разпределение на 
квоти през 2013 г. ще представлява 80 
% от количеството, отговарящо на 
процента на общи емисии на 
Общността за периода 2005—2007 г., 
излъчени от тези инсталации като 
процент от общото годишно 
количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 
трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Firms should not receive a seven year transition period before having to meet environmental 
costs related to their CO2 emissions.

Изменение 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността следва да се 
предвиди преходна система, по която 
безплатното разпределение на квоти 

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността следва да се 
предвиди преходна система, която 
предоставя безплатно разпределение на 
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през 2013 г. ще представлява 80 % от 
количеството, отговарящо на 
процента на общи емисии на 
Общността за периода 2005—2007 г., 
излъчени от тези инсталации като 
процент от общото годишно 
количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 
трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

квоти, в рамките на постижимото, 
въз основа критериите за сравнение и 
оценка.

Or. en

Обосновка

Manufacturing industry is exposed to international competition. Auctioning is imposing risks 
to these industries and the economy, whilst not contributing to the Directive's environmental 
objectives. The cap is set at 21% and will be achieved with/without auctioning, by reducing 
the amount of allowances. Manufacturing industry should thus receive free allowances based 
on benchmarks until an international agreement is in force providing for a level playing field 
for competitors on a global scale.

Изменение 135
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността следва да се 
предвиди преходна система, по която 
безплатното разпределение на квоти 
през 2013 г. ще представлява 80 % от 
количеството, отговарящо на 
процента на общи емисии на 
Общността за периода 2005—2007 г., 
излъчени от тези инсталации като 
процент от общото годишно 
количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 

(17) За всички останали отрасли в 
обхвата на схемата на Общността,
правата на емисии ще бъдат изцяло 
отдадени на търг от 2013 г., при 
условие, че бъде постигнато 
международно споразумение.



PE409.584v01-00 6/112 AM\733252BG.doc

BG

трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

Or. en

Обосновка

Full auctioning of all sectors from 2013 on is the most efficient and preferable system. When 
an International Agreement is reached there is no risk of carbon leakage.

Изменение 136
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността следва да се 
предвиди преходна система, по която 
безплатното разпределение на квоти 
през 2013 г. ще представлява 80 % от 
количеството, отговарящо на процента 
на общи емисии на Общността за 
периода 2005—2007 г., излъчени от тези 
инсталации като процент от общото 
годишно количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 
трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти.

(17) За останалите отрасли в обхвата на 
схемата на Общността следва да се 
предвиди преходна система, по която 
безплатното разпределение на квоти 
през 2013 г. ще представлява 80 % от 
количеството, отговарящо на процента 
на общи емисии на Общността за 
периода 2005—2007 г., излъчени от тези 
инсталации като процент от общото 
годишно количество квоти за цялата 
Общност. Вследствие на това 
безплатното разпределение на квоти 
трябва да започне да намалява всяка 
година с еднаква стойност, така че до 
2020 г. да няма повече безплатно 
разпределение на квоти. Докато не 
бъде постигнато международно 
споразумение, което да осигури 
равнопоставеност на отраслите по 
схемата на ЕС за търговия с емисии, 
Комисията оценява отраслите, 
които са поставени в извънредно 
неизгодно положение в резултат от 
отдаването на квоти на търг, като 
те могат да бъдат освободени от 
системата.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 137
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В отсъствието на 
международно споразумение следва да 
се предвиди друга система за тези 
отрасли, които са изправени пред 
истинска опасност от изместване на 
въглеродни емисии. За да бъде 
избегната опасността тези 
застрашени отрасли следва да 
получат безплатни квоти за до 80% 
от средните стойности на емисиите 
от 2005 до 2007 г.

Or. en

Обосновка

When no international agreement is reached, there is concern on the risk of carbon leakage. 
It is difficult to get evidence of the severity of this risk, but on precautionary grounds we want 
to allow free allocation (based on benchmarks) for sectors that are exposed. .In case of a 
comprehensive international agreement on climate change the risk of carbon leakage due to 
auctioning of emission allowances will be low. Therefore full auctioning should become the 
allocation method once such an agreement is concluded.
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Изменение 138
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за 
инсталациите следва да става 
посредством хармонизирани правила 
(„критерии за сравнение и оценка“) в 
сила в цялата Общност с оглед 
свеждане до минимум на 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, 
използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко едно от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и трябва да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването 
им, така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва 
да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на 
пазара на електро- и топлинна 
енергия за промишлени инсталации. 
Тези правила следва да се прилагат и 
към новите пазарни участници, 
които се занимават със същата 
дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар следва новите 
пазарни участници, които 

заличава се
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произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение 
на квоти. Квотите, запазени за 
новите пазарни участници през 2020 
г., следва да бъдат отдадени на търг.

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 139
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за 
инсталациите следва да става 
посредством хармонизирани правила 
(„критерии за сравнение и оценка“) в 
сила в цялата Общност с оглед 
свеждане до минимум на 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, 
използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко едно от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и трябва да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 

заличава се
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процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването 
им, така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва 
да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на 
пазара на електро- и топлинна 
енергия за промишлени инсталации. 
Тези правила следва да се прилагат и 
към новите пазарни участници, 
които се занимават със същата 
дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар следва новите 
пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение
на квоти. Квотите, запазени за 
новите пазарни участници през 2020 
г., следва да бъдат отдадени на търг.

Or. en

Обосновка

Follows from amendments to recitals 16 and 17.

Изменение 140
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 

(18) Безплатното разпределение на 
квоти за инсталациите в застрашените 
отрасли следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
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рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Or. en

Обосновка

Use of benchmarks is only relevant for the exposed sectors, since only these installations 
receive free allocation described in the amendment of the same author on recital 17a (new).
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Изменение 141
Irena Belohorská

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
потенциала, включително 
технически, за намаляване на 
емисиите, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Независимо от наличието на 
електродъгови пещи като 
алтернативен производствен процес, 
тези хармонизирани правила вземат 
също така предвид емисиите, 
свързани с използването на запалими 
отпадни газове, когато 
производството на тези газове не 
може да се избегне при всеки един от 
интегрираните производствени 
процеси за добиване на стомана от 
руда, особено при производствения 
цикъл в доменните пещи, и 
предвиждат квотите да бъдат 
разпределяни безплатно за 
производствения процес, от който 
произхождат газовете. Всяко едно от 
тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и следва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
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пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те следва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия и 
охлаждане за промишлени инсталации.
Освен това те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията между 
индустриални дейности, извършвани 
в инсталации, управлявани от един 
оператор, и производство във външни 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг. 

Or. en

Обосновка

This amendment builds on the rapporteur’s amendment 5, but instead of leaving the decision 
on waste gases to the Commission, it ensures that free allowances are allocated to these gases 
in order to give the right incentive for their sustainable use. The amendment further adds an 
important aspect to the benchmark approach, ensuring that the technical potential to reduce 
emissions is taken into account.
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Изменение 142
Avril Doyle

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Тези хармонизирани 
правила могат също така да вземат 
предвид емисии, свързани с 
използването на запалими отпадни 
газове, когато производството на 
тези газове не може да се избегне в 
промишления производствен процес;  
в тази връзка правилата могат да 
предвидят безплатното разпределяне 
на квоти за оператори на 
инсталации, които изгарят 
въпросните отпадни газове или за 
оператори на инсталации, от където 
възникват тези газове. Всяко едно от 
тези правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и следва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те следва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия и 
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пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

енергия за охлаждане за промишлени 
инсталации. Освен това те 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията между 
промишлени дейности, извършвани в 
инсталации, които се управляват от 
един оператор, и производство във 
външни инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Or. en

Изменение 143
Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията,  
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
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на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Независимо от 
наличието на електродъгови пещи 
като алтернативен производствен 
процес, тези хармонизирани правила 
могат също така да вземат предвид 
емисии, свързани с употребата на 
запалими отпадни газове от 
кислородни доменни пещи и коксови 
пещи , когато отделянето на тези 
отпадни газове не може да бъде 
избегнато при производствения 
процес на стомана в доменни пещи и 
коксови пещи; в това отношение 
правилата могат да предвиждат 
безплатно разпределяне на квоти за 
доменните пещи и коксовите пещи, 
откъдето произлизат тези газове. 
Всяко едно от тези правила следва да не 
насърчава повишаване на емисиите и 
трябва да гарантира отдаването на търг 
на все по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. Те 
трябва да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Or. xm
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Обосновка

Coking gases are an unavoidable by-product of the coking process. These are process 
emissions for which emission allowances should be allocated free of charge.

Изменение 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. Те 
трябва да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 

(18) При липсата на международно 
споразумение, което предвижда 
еднакво третиране на засегнатите 
отрасли, безплатното разпределение на 
квоти за инсталациите следва да става 
посредством хармонизирани правила 
(„конкретни за всеки отрасъл
критерии за сравнение и оценка“) в сила 
в цялата Общност с оглед свеждане до 
минимум на нарушаването на 
конкуренцията в рамките на Общността. 
Тези правила следва да се основават на
най-ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията и 
технологията, и вземат предвид
потенциала, включително 
технически, за намаляване на 
емисиите, заместителите,
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса и
възобновяеми източници на енергия. 
Всяко от тези правила следва да не 
насърчава повишаване на емисиите за 
производствена единица. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
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се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг. При 
определянето на принципите за 
поставяне на критерии за сравнение и 
оценка за отделните отрасли 
Комисията следва да се консултира 
със засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

The amendment supports the introduction of ‘harmonised benchmarks’ by the rapporteur. To 
strengthen this approach, clarifications are added:

- Most efficient techniques (‘front runner’) must be the basis of benchmarks

- The ‘technical potential’ is an essential criteria as currently provided by Annex III 
para 3 of the existing directive (e.g. taking into account process related emissions)

- CCS  is not connected to benchmark-design

- An increase of emissions per unit of production should be prevented while at the same 
time allowing growth

- The sectors concerned should be consulted
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Изменение 145
Nicodim Bulzesc

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. Те 
трябва да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила, като 
например, но не само, установяването 
на отраслови критерии за сравнение и 
оценка, в сила в цялата Общност с оглед 
свеждане до минимум на нарушаването 
на конкуренцията в рамките на 
Общността. Тези правила следва ясно 
да определят процеса за установяване 
на отрасловите критерии за 
сравнение и оценка, като вземат 
предвид, по целесъобразност, най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите. Квотите трябва да бъдат 
разпределени преди началото на 
периода за търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат също и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
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пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг. При определянето на 
принципите за поставяне на 
критерии за сравнение и оценка за 
отделните отрасли Комисията 
следва да се консултира със 
засегнатите отрасли.

Or. en

Обосновка

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector. 
Techniques in BREF Notes can act as relevant reference documents for this process.

Изменение 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
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повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Освен това 
те възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията между 
промишлени дейности, извършвани в 
инсталации, които се управляват от 
един оператор, и производство във 
външни инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти, какъвто не е случаят с 
електроенергията, произведена от 
неминуеми отпадъчни газове и други 
отпадъчни материали, и 
електроенергията, произведена във 
връзка с промишлено потребление на 
топлоенергия за собствено 
потребление от операторите на 
инсталациите; Квотите, запазени за 
новите пазарни участници през 2020 г., 
следва да бъдат отдадени на търг. 

Or. en

Обосновка

The first part of the amendment is similar to the rapporteur’s amendment 5: Outsourced 
production of industrial gases might be more energy efficient. Therefore, there should be no 
distortion of competition.CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the 
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installations producing these gases. Auctioning would unduly burden these installations and 
discourage sustainable waste gas recovery. Power and heat produced in connection with 
industrial processes and residue-based electricity are environment friendly energy supply 
solutions for these industrial processes.

Изменение 147
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Независимо от 
конкретните критерии за отделните 
промишлени отрасли, тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, общоприложимите 
алтернативни производствени процеси, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и потенциала за 
намаляване на емисиите, 
включително техническия 
потенциал. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава намаляване на 
конкретни емисии. Квотите трябва да 
бъдат разпределени въз основа 
критериите за сравнение и оценка, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат също и към 
новите пазарни участници, които се 
занимават със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
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оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг. С цел 
определяне на правилата за 
установяване на критерии за 
сравнение и оценка за отделните 
отрасли Комисията ще се допита до 
засегнатите отрасли.

Or. pl

Обосновка

This amendment places the emphasis on the use of benchmarks and the importance of 
questions such as harmonising the way in which benchmarks are established, making it 
possible to take into account the characteristic features of a given sector, together with a 
clear incentive to improve results and consult the sectors concerned. Alternative production 
processes may only be recognised as benchmarks if they are generally applied. The reference 
to potential in Annex III of the current directive will be retained in order to clarify the 
technological nature of the benchmarks.

Изменение 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Независимо от 
конкретните критерии за отделните 
промишлени отрасли, тези правила 
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парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, общоприложимите 
алтернативни производствени процеси, 
използването на биомаса, възобновяеми 
източници на енергия и потенциала за 
намаляване на емисиите, 
включително техническия 
потенциал. Всяко от тези правила 
следва да не насърчава намаляване на 
конкретни емисии. Квотите трябва да 
бъдат разпределени въз основа 
критериите за сравнение и оценка, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат също и към 
новите пазарни участници, които се 
занимават със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг. С цел 
определяне на правилата за 
установяване на критерии за 
сравнение и оценка за отделните 
отрасли Комисията ще се допита до 
засегнатите отрасли.

Or. pl

Обосновка

This amendment places the emphasis on the use of benchmarks and the importance of 
questions such as harmonising the way in which benchmarks are established, making it 
possible to take into account the characteristic features of a given sector, together with a 
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clear incentive to improve results and consult the sectors concerned. Alternative production 
processes may only be recognised as benchmarks if they are generally applied. The reference 
to potential in Annex III of the current directive will be retained in order to clarify the 
technological nature of the benchmarks.

Изменение 149
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. В случай на 
производство на топлоенергия, СТЕ 
системата на ЕС гарантира 
равнопоставено отношение към 
всички производители на 
топлоенергия, като се взема предвид 
тяхното широко разпространение и 
зависимостта им от 
метеорологичните условия. Следва 
също така да се има предвид, че в 
интерес опазването на околната 
среда производството може да бъде 
прехвърлено от инсталации, които не 
са обхванати от системата, към 
други инсталации, а също така и че с 
оглед предотвратяване нарушаването 
на конкуренцията е възможно да се 
предотврати прехвърлянето на 
производството към инсталации, 
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нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

които не са обхванати от 
системата. Всяко едно от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и трябва да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. pl

Обосновка

For large-scale heat producers, working to meet the requirements of heating systems, the 
need to meet the costs of EU ETS, including the cost of purchasing allowances, which must be 
taken into account in the price of heat for consumers, represents a serious distortion of 
competition. This creates a serious threat that production will be transferred to smaller and 
in general less effective installations which are unsupervised, posing the risk of carbon 
leakage and therefore an actual increase in emissions.
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Изменение 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия, чисти енергийни носители 
като водорода и улавяне и съхранение 
на парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електроенергия, топлинна енергия и 
промишлени газове за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
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пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. en

Обосновка

Hydrogen is currently being developed for stationary (decentralized electricity production) 
and non-stationary usage across the EU as the clean energy carrier of choice by policy 
decision makers. Its’ use strongly justified on environmental grounds that show comparable if 
not better “well to point of use” CO2 life cycle emission assessments compared to other fuels.

Изменение 151
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
включително комбинираното 
производство на топло- и 
електроенергия, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко едно от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и трябва да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
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възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. en

Обосновка

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.  This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.

Изменение 152
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 



PE409.584v01-00 30/112 AM\733252BG.doc

BG

на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.  

на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и следва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и, промишлена топлинна 
енергия и газове за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.   

Or. fr

Обосновка

All utilities should be covered.
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Изменение 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията,  
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, с изключение на 
електроенергията, произведена от 
отпадъчни газове в резултат от 
производствени процеси, които 
участници се занимават със същата 
дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
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пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. pl

Обосновка

Residual gases obtained from production processes must be used immediately they are 
produced. In order to ensure that they are effectively recycled, the utmost flexibility is 
required in their use. The use of residual gases obtained from production processes in order 
to generate electricity helps to safeguard resources and reduce CO2 emissions. Electricity 
generated in this way should not be subject to auctioning.

Изменение 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все 
по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Без да се 
засягат конкретните за всеки 
отрасъл критерии, тези правила следва 
да вземат предвид най-ефикасните 
техники в областта на парниковите 
газове и енергията, заместителите,
общоприложимите  алтернативни 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и потенциала, включително 
технически, за намаляване на 
емисиите. Всяко от тези правила 
следва да насърчава намаляването на 
специфичните емисии. Квотите трябва 
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преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се 
гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

да бъдат разпределени въз основа на 
критериите за сравнение и оценка, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар, следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти, с изключение на 
електроенергията, произведена от 
отпадъчни газове от промишлени 
производствени процеси. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. en

Обосновка

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Изменение 155
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно (18) Преходното безплатно 
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разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията,  
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Те следва също така 
да вземат предвид постепенното 
подобряване на ефективността по 
отношение емисиите на CO2 
благодарение технологичното 
развитие.  Всяко едно от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и трябва да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на 
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. el
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Обосновка

Technologies change and improve over time and the reference indicators should therefore 
factor in this development.

Изменение 156
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

((18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 

(18) При липсата на международно 
споразумение, което предвижда 
еднакво третиране на засегнатите 
сектори, безплатно разпределение на 
квоти за инсталациите следва да става 
посредством хармонизирани правила 
(„критерии за сравнение и оценка“) в 
сила в цялата Общност с оглед свеждане 
до минимум на нарушаването на 
конкуренцията в рамките на Общността. 
Тези правила следва да вземат предвид 
най-ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
заместителите, алтернативните  
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
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нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Or. de

Обосновка

Clarification that the word ‘transitional’ refers to the absence of an international agreement 
establishing equal conditions of competition (in order to prevent ‘carbon leakage’).

Изменение 157
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид равнището 
на повторно залесяване и най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията (ВАТ), 
заместителите, алтернативните 
производствени процеси, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
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трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Or. pl

Обосновка

The best and most natural way of combating climate change is reafforestation and the 
creation of meadows to capture carbon. The use of the best available technology is the key to 
reducing greenhouse gas emissions.

Изменение 158
Péter Olajos

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
сравнение и оценка“) в сила в цялата 
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Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
включително комбинираното 
производство на топло- и 
електроенергия, заместителите, 
алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, 
възобновяеми източници на енергия и 
улавяне и съхранение на парникови 
газове. Всяко едно от тези правила 
следва да не насърчава повишаване на 
емисиите и трябва да гарантира 
отдаването на търг на все по-голям 
процент от тези квоти. Квотите трябва 
да бъдат разпределени преди началото 
на периода за търгуването им, така че да 
се гарантира доброто функциониране на
пазара. Те трябва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на 
конкуренцията на пазара на електро- и 
топлинна енергия за промишлени 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 
инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. en

Обосновка

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
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the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.

Изменение 159
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да 
играе водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи 
целта за ограничаване на 
повишението на световната 
температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 

(19) В случай че други развити страни и 
други големи емитери на парникови 
газове не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. 
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изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните 
мерки ще бъдат подложени на 
повторно оценка, за да се гарантира, 
че са предприети необходимите 
действия и да се предотврати 
свръхкомпенсиране. В случая на 
такива отрасли или подотрасли, за 
които надлежно може да се докаже, 
че опасността от изместване на 
въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява 
голям процент от производствените 
разходи и тя се произвежда по 
ефикасен начин, мерките, които се 
вземат могат да отчитат 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес, без да се 
променя общото количество квоти.

Or. pl

Обосновка

The phenomenon known as ‘carbon leakage’, which is actually no more than a healthy 
response by the market to provisions not appropriate to the economic situation of the 
Community, will certainly appear and will create further serious economic problems through 
the rapidly growing financial and administrative burdens facing the Member States’ 
economies. However, central redistribution of emission allowances in an effort to support 
selected sectors is an inefficient mechanism which is harmful from the point of view of the 
market economy.

Изменение 160
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
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за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните 
мерки ще бъдат подложени на 
повторно оценка, за да се гарантира, 
че са предприети необходимите 
действия и да се предотврати 
свръхкомпенсиране. В случая на 
такива отрасли или подотрасли, за 
които надлежно може да се докаже, 
че опасността от изместване на 
въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява 
голям процент от производствените 
разходи и тя се произвежда по 
ефикасен начин, мерките, които се 

за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще направи свой, за
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии, 
принципа на безплатното 
разпределение въз основа правни 
разпоредби, хармонизирани на 
общностно равнище.
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вземат могат да отчитат 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес, без да се 
променя общото количество квоти.

Or. de

Обосновка

Here again, the benchmark approach on the basis of the best available technology represents 
the most efficient and cheapest solution.

Изменение 161
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 

(19)  Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. В случай че все 
още не е сключено международно 
споразумение по изменението на 
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подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии.
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може 
да се докаже, че опасността от 
изместване на въглеродни емисии не 
може да бъде предотвратена 
другояче, и при които 
електроенергията представлява 
голям процент от производствените 
разходи и тя се произвежда по 
ефикасен начин, мерките, които се 
вземат могат да отчитат 
консумацията на електроенергия в 
производствения процес, без да се 
променя общото количество квоти.

климата, водещо до задължителни 
намаления на емисиите на парникови 
газове, съпоставими с намаленията в 
ЕС, в страни, представляващи 
критична производствена маса в 
отрасъл, включен в системата на ЕС 
за търговия с емисии, който не 
получава безплатни квоти, ще е 
необходимо да се избегне изпускани 
извън Общността емисии на 
парникови газове да застрашават 
действията на Общността, като 
водят до „изместване на въглеродни 
емисии”. Следва да се приемат 
разпоредби в този смисъл, които да се 
прилагат спрямо вноса на стоки, 
които в противен случай биха 
застрашили тези действия. Тези 
разпоредби следва да бъдат неутрални 
по отношение на последиците, които 
пораждат. С оглед осигуряване на 
готовност за такова възможно 
положение, което би могло да
подкопае екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, следва да се установи 
изравняване на въглеродните емисии 
под формата на изискване за квота за 
внос по отношение на вноса на 
енергоемки стоки в Общността. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. 
Чрез тези разпоредби спрямо 
вносителите на стоки следва да се 
прилагат изисквания, сходни на 
изискванията, приложими за 
инсталациите в ЕС, които не 
получават безплатни квоти и за 
които е доказано, че са изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии или на 
международна конкуренция в трети 
държави, които не са обект на 
задължителни и подлежащи на 
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проверка действия за намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
контекста на международната 
политика в областта на изменението 
на климата след 2012 г.

Or. en

Обосновка

The price of carbon should be included in products in full to the guide 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 an allowance import requirement.

Изменение 162
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
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определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии.
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните 
мерки ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. Определянето на тези 
застрашени отрасли и подотрасли, 
както и изискваните мерки, ще бъдат 
подложени на повторна оценка, за да се 
гарантира, че са предприети 
необходимите действия и да се 
предотврати свръхкомпенсиране. 
Такива отрасли или подотрасли, за 
които надлежно може да се докаже, че 
съществува опасност от изместване на 
въглеродни емисии и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
могат да получат до 80% безплатни 
квоти, за да се отчете консумацията 
на електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Обосновка

Definition of which (sub)sectors can apply for free allocation when no international 
agreement is reached needs to be review to avoid overcompensation. Exposed electricity 
intensive sectors can be compensated through free allocation for their electricity consumption 
in order to treat sectors with high direct costs and sectors with high indirect costs equally 
.However, they will not receive free allocation for all indirect emissions as sectors would also 
need work on decarbonisation
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Изменение 163
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия напредък в Бали, тъй като 
държавите по Приложение I към 
Протокола от Киото подписаха 
намаление на емисиите на парникови 
газове в рамките на 25-40% до 2020 г.  
в сравнение с равнищата от 1990 г. За 
да запази водещите си позиции в 
групата на държавите по 
Приложение I, ЕС ще трябва да 
намали своите емисии на парникови 
газове съгласно горните граници на 
поставената рамка. В случай че други 
развити страни и други големи емитери 
на парникови газове, не вземат участие 
в това международно споразумение, 
това би могло да доведе до повишаване 
на емисиите на парникови газове от по-
малко ефективни по отношение на 
въглерода инсталации  в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии, 
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предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може 
да се докаже, че опасността от 
изместване на въглеродни емисии не 
може да бъде предотвратена другояче, и 
при които електроенергията 
представлява голям процент от 
производствените разходи и тя се 
произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Комисията следва да подкрепя 
създаването и сключването на 
глобални отраслови споразумения и, 
когато тези споразумения се окажат 
невъзможни, Общността следва да 
разпредели до 100% безплатни квоти на 
подотраслите или инсталациите, 
които изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези подотрасли и 
инсталации, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива подотрасли и 
инсталации, за които надлежно може 
да се докаже, че опасността от 
изместване на въглеродни емисии не 
може да бъде предотвратена другояче, и 
при които електроенергията 
представлява голям процент от 
производствените разходи и тя се 
произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Изменение 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
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постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 

постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. Предвид вероятността 
Общността да понесе значителни 
загуби на пазарни дялове поради 
инсталации извън Общността, които 
не вземат подобни мерки за 
намаляване равнищата на емисиите, 
Директивата следва да включва 
приложение, в което се изброяват 
енергоемките промишлени отрасли, 
изложени на опасност от изместване 
на въглеродни емисии. Общността ще 
продължи да разпределя всички 
безплатни квоти на отраслите или 
подотраслите, които изпълняват 
съответните критерии за риска от 
изместване на въглеродни емисии.
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
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количество квоти. тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия.

Or. pl

Обосновка

A list of sectors exposed to risk of carbon leakage will ensure transparency and legal 
certainty. Where the risk of carbon leakage has been identified, the allocation will be based 
on benchmarks and will be free of charge for all emission allowances determined under those 
benchmarks.

Изменение 165
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
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конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. Предвид възможността 
от значителни загуби на пазарни 
дялове поради инсталации извън 
Общността, които не правят 
сравними усилия за намаляване на 
емисиите, Директивата следва да 
включва приложение, в което се 
изброяват енергоемките промишлени 
отрасли, които потенциално могат 
да допринесат за изместването на 
въглеродни емисии. Общността ще 
продължи да разпределя всички квоти 
100% безплатно на отраслите или 
подотраслите, които изпълняват 
съответните критерии относно 
излагане на риска от изместване на 
въглеродни емисии. Определянето на 
тези отрасли и подотрасли, както и
изискваните мерки ще бъдат подложени 
на повторна оценка, за да се гарантира, 
че са предприети необходимите 
действия и да се предотврати 
свръхкомпенсиране. В случая на такива 
отрасли или подотрасли, за които 
надлежно може да се докаже, че 
опасността от изместване на въглеродни 
емисии не може да бъде предотвратена 
другояче, и при които електроенергията 
представлява голям процент от 
производствените разходи и тя се 
произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. de

Обосновка

The introduction of a list of sectors which are exposed to the risk of carbon leakage will make 
for clarity and increased legal certainty. In cases where a genuine threat of carbon leakage is 
identified, allowances should be allocated on the basis of benchmarks, but such allocation 
must be 100% free of charge.
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Изменение 166
Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 

(19) Общността ще продължи да играе
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. За тази цел Общността следва 
да насърчи възможно най-много и на 
съответните равнища, ново 
международно споразумение относно 
намаляването на емисиите, 
основаващо се на принципа „един 
човек, една емисия” В случай че други 
развити страни и други големи емитери 
на парникови газове, не вземат участие 
в това международно споразумение, 
това би могло да доведе до повишаване 
на емисиите на парникови газове в 
третите държави, където съответният 
отрасъл не би бил предмет на подобни 
ограничения във връзка с емисиите на 
въглерод („изместване на въглеродни 
емисии“) и в същото време би могло да 
постави определени енергоемки отрасли 
и подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели до 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
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ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Определянето на тези отрасли и
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Изменение 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
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държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли, 
подотрасли и части от инсталации, 
включително свързани с доставка на 
топлоенергия и промишлени газове,  
собственост на трети страни или 
експлоатирани от тях,  в Общността, 
които са изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели до 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна 
оценка, за да се гарантира, че са
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Обосновка

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances resulting in a 
production-shift from industries specialized in producing industrial gases to consumers of 
such gases with the result of causing increased emissions of CO2 emissions should be 
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avoided. The disruption of current methods of generating industrial gases in an energy 
efficient manner could have a perverse effect.

Изменение 168
Nicodim Bulzesc

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии и 
от икономически неизгодно 
положение, Общността ще разпредели 
до 100 процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна 
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Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Обосновка

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should an 
international agreement not create a level playing field amongst companies in competing 
nations.

Изменение 169
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
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Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии, 
Общността ще предприеме подходящи 
действия по отношение на отраслите 
или подотраслите, които изпълняват 
съответните критерии. Определянето на 
тези отрасли и подотрасли, както и 
изискваните мерки ще бъдат подложени 
на повторна оценка, за да се гарантира, 
че са предприети необходимите 
действия и да се предотврати 
свръхкомпенсиране. В случая на такива 
отрасли или подотрасли, за които 
надлежно може да се докаже, че 
опасността от изместване на въглеродни 
емисии не може да бъде предотвратена 
другояче, и при които електроенергията 
представлява голям процент от 
производствените разходи и тя се 
произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти. 
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Or. en

Обосновка

Giving 100% free allowances to energy intensive industries which are amongst the largest 
greenhouse gas producers is inappropriate.  These industries should pay the environmental 
costs of their activities on the same terms as firms in other sectors to avoid artificial 
distortions between activities on one or other side of the 'free allowance border'.  
International competitiveness can be addressed by other measures such as border tax 
adjustments or requiring imports from non participants in the UNFCCC to be included in the 
emissions trading system.

Изменение 170
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
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подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели до 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторна 
оценка, за да се гарантира, 
предвидимост, от една страна, и че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране, от 
друга страна. В случая на такива 
отрасли или подотрасли, за които 
надлежно може да се докаже, че 
опасността от изместване на въглеродни 
емисии не може да бъде предотвратена 
другояче, и при които електроенергията 
представлява голям процент от 
производствените разходи и тя се 
произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. hu

Изменение 171
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
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световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 

световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, това би 
могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 
подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността. За да се справи с опасността 
от изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели до 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на оценка преди 30 
декември 2009 г., за да се гарантира, че 
са предприети необходимите действия и 
да се предотврати свръхкомпенсиране. 
В случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.



PE409.584v01-00 60/112 AM\733252BG.doc

BG

процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Обосновка

It is important for industries to know in time whether they are subjected to auctioning or not 
in order to make the right investments.

Изменение 172
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Отделните отрасли ще трябва 
сами да предоставят доказателства, 
че отговарят на критериите за 
освобождаване, като това трябва да 
стане до 30 юни 2009 г., за да може до 
декември 2009 г. Комисията да 
извърши своята оценка.

Or. en

Обосновка

It is important for industries to know in time whether they are subjected to auctioning or not 
in order to make the right investments.

Изменение 173
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва 
да преразгледа положението най-

(20) За да се гарантира, че 
европейският пазар на квоти за 
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късно до юни 2011 г., да се допита до 
всички заинтересовани социални 
партньори и, в светлината на 
резултата от международните 
преговори, да представи доклад, 
придружен от съответни 
приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат 
предизвикват изместване на 
въглеродни емисии, не по-късно от 30 
юни 2010 г. Тя следва да изготви 
анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии и инсталациите от трети 
държави при равни условия. Подобна 
система би могла да наложи на 
вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от 
условията, приложими за 
инсталациите в ЕС, налагайки 
възстановяването на квотите например.
Всяко едно предприето действие 
трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би 

емисии е способен да действа 
ефикасно и че европейските 
ограничения не подтикват 
промишлеността да премества 
производството си в държави, където 
ограниченията във връзка с околната 
среда не са така силни –
предотвратявайки по този начин 
всякакво намаление на глобалните 
емисии – силно енергоемките отрасли 
и подотрасли следва да бъдат 
включени в ефикасна система, 
служеща за поставянето на 
инсталациите на Общността и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия, например чрез налагане
на вносителите на условия, 
съпоставими с тези, които се 
прилагат по отношение 
инсталациите в ЕС, като за целта се 
предвижда задължително
възстановяване на квотите. 
Горепосочената мярка е 
предназначена за прилагане 
единствено, в случая с развиващите се 
страни, за тези, които в рамките на 
бъдещо международно споразумение, 
няма да са поели ангажименти, 
сравними с тези на ЕС по отношение 
намаляването на емисиите на 
парникови газове; или, в случая с 
нововъзникващите икономики, за 
тези, които не са предоставили 
подобаващи, измерими, подлежащи на 
съобщаване и  а проверка нови 
инициативи, както е записано в 
пътната карта, приета на 
конференцията в Бали. Комисията 
следва да състави списък със 
застрашените от изместване на 
въглеродни емисии отрасли, като 
прилага много точни критерии, 
които да й позволят да удостовери, че 
опасността от изместване на 
въглеродни емисии е правилно оценена 
и се предотвратяват всякакви форми 
на свръхкомпенсиране. Коригиращият 
механизъм на границите трябва да е 
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трябвало да е в съответствие с 
международните задължения на 
Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

съвместим с международните 
задължения на Общността, не на 
последно място пред Световната 
търговска организация.

Or. fr

Обосновка

Where countries are totally opposed to an international agreement, the EU has to make them 
understand that a refusal to ratify any such agreement would affect those who import their 
products into Europe

Изменение 174
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат да 
предизвикат изместване на въглеродни 
емисии, не по-късно от 30 юни 2010 г. 
Тя следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите.
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биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии и инсталациите 
от трети държави при равни условия. 
Подобна система би могла да наложи 
на вносителите условия, които не 
биха били по-неблагоприятни от 
условията, приложими за 
инсталациите в ЕС, налагайки 
възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие 
с принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би 
трябвало да е в съответствие с 
международните задължения на 
Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. en

Обосновка

Energy intensive sectors with a risk of carbon leakage have already been dealt with in the 
amendment of the same author on recital 17a (new).

Изменение 175
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 

Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
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заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този 
контекст, Комисията следва да 
определи съответните енергоемки 
отрасли и подотрасли, които могат 
предизвикват изместване на въглеродни 
емисии, не по-късно от 30 юни 2010 г.
Тя следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани 
като отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии и инсталациите 
от трети държави при равни условия. 
Подобна система би могла да наложи 
на вносителите условия, които не 
биха били по-неблагоприятни от 
условията, приложими за 
инсталациите в ЕС, налагайки 
възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие 
с принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би 
трябвало да е в съответствие с 
международните задължения на 
Общността, сред които и 

заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат да 
предизвикат изместване на въглеродни 
емисии, не по-късно от 30 юни 2009 г. 
Тя следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. 
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споразумението за СТО.

Or. de

Обосновка

The risk of ‘carbon leakage’ is to be minimised through the introduction of a benchmark 
model. However, it is not clear why the benchmark should be set only in mid-2010, since this 
would merely delay the requisite investments. One year should be enough for the Commission 
to take a decision.

Изменение 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този 
контекст, Комисията следва да 
определи съответните енергоемки 
отрасли и подотрасли, които могат 
предизвикват изместване на 
въглеродни емисии, не по-късно от 30 
юни 2010 г. Тя следва да изготви 
анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 

(20) Следователно Комисията ще
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., ще се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, ще
представи аналитичен доклад,
оценяващ положението особено що се 
отнася до енергоемките отрасли,
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии. Докладът следва 
да бъде придружен от съответните 
предложения за определяне дяла от 
праговите стойности, който се 
разпределя безплатно, а също от 
ефективна уравнителна система, с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
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количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии и инсталациите от трети 
държави при равни условия. Подобна 
система би могла да наложи на 
вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. pl

Обосновка

The assessment will cover all sectors, but especially those at risk. The system for equalising 
emissions will be used as a back-up to the main measures. This type of equalisation system 
can also be used for exports.

Изменение 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
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заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този 
контекст, Комисията следва да 
определи съответните енергоемки 
отрасли и подотрасли, които могат 
предизвикват изместване на 
въглеродни емисии, не по-късно от 30 
юни 2010 г. Тя следва да изготви 
анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с повишен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии и инсталациите от трети 
държави при равни условия. Подобна 
система би могла да наложи на 
вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 

заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи аналитичен доклад, 
оценяващ положението особено що се 
отнася до енергоемките отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии. Този доклад се 
придружава от всякакви подходящи 
предложения, които включват 
коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно, а като 
допълнителна мярка ефикасна 
уравнителна система за въглерода, с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.



PE409.584v01-00 68/112 AM\733252BG.doc

BG

споразумението за СТО.

Or. en

Обосновка

Evaluation shall be made for all sectors but with special emphasis on exposed sectors. It 
should also be clarified that carbon equalisation systems shall be used supplementary to 
other primary measures. Proposals shall also be available for addressing increased burdens, 
for example increased costs deriving from the high electricity prices.

Изменение 178
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва същевременно да 
определи съответните енергоемки 
подотрасли и инсталации, които 
могат да предизвикат изместване на 
въглеродни емисии. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази нарасналата стойност на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, в резултат единствено на 
разпоредбите на настоящата 
директива, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, биха 
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било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията,
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. en

Изменение 179
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст,
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи, в 
текста на настоящата директива,
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подотрасли, които могат предизвикват
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат да 
предизвикат изместване на въглеродни 
емисии. От съществено значение е да 
се предвиди възможността за 
допълване на списъка, съставен във 
връзка с горепосочената цел, така че 
да се гарантира, че всички 
промишлени отрасли или подотрасли, 
които носят такава опасност, са 
идентифицирани най-късно до 30 юни 
2009 г.  Списъкът може да бъде 
преразгледан или разширен на по-
късен етап, така че да се вземат 
предвид – въз основа същите 
критерии – ефектите от промените 
в глобалния контекст. Комисията
следва да изготви анализите си въз 
основа на затруднението на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, биха 
могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
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съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО. Сравнимите 
ангажименти за развитите държави 
и приносът на развиващите се 
страни, особено от онези от тях, 
които имат по-голям икономически 
напредък, трябва да бъдат измерими, 
да подлежат на проверка и да могат 
да бъдат съобщавани.  Методите на 
измерване и проверка следва да бъдат 
международно признати.

Or. fr

Обосновка

Given that the international agreement is due to be concluded in December 2009, the review 
of Community provisions should not be delayed until 2011. To provide security for 
investment, the sectors exposed to the risk of carbon leakage should be identified as early as 
possible. It has to be possible to update the list in order to allow for any major global 
development regarding climate change. Updating could, however, also be undertaken 
unilaterally at European level if there were to be no significant change in the international 
situation.

Изменение 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст,
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи, в 
текста на настоящата директива,
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подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат да предизвикат 
изместване на въглеродни емисии. От 
съществено значение е да се предвиди 
възможността за допълване на 
списъка, съставен във връзка с 
горепосочената цел, така че да се 
гарантира, че всички промишлени 
отрасли или подотрасли, които
носят такава опасност, са 
идентифицирани най-късно до 30 юни 
2009 г. Списъкът може да бъде 
преразгледан или разширен на по-
късен етап, така че да се вземат 
предвид – въз основа същите 
критерии – ефектите от промените 
в глобалния контекст. Комисията
следва да изготви анализите си въз 
основа на затруднението на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, биха 
могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
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съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО. 

Or. fr

Обосновка

To provide security for investment, the sectors exposed to the risk of carbon leakage should 
be identified as early as possible. To that end, provision should be made for the findings of 
the relevant studies by the Enterprise DG to be reproduced in the body of the directive. The 
complete list should be produced by 30 June 2009.

Изменение 181
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
януари 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. . Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Изискването за квота на 
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които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
биха могли да получат по-голямо 
количество безплатни квоти; друго 
разрешение би било въвеждането на 
ефикасна уравнителна система за 
въглерода с оглед поставянето на 
инсталациите на Общността с 
повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии и инсталациите 
от трети държави при равни условия. 
Подобна система би могла да наложи 
на вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

внос следва да  наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, от 
гледна точка на възстановяването на 
квотите. Системата трябва да е в 
съответствие с принципите на РКОНИК, 
и по-специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

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 great deal of bureaucracy and reward best-
performers most effectively.  Carbon leakage and unfair competition with European 
production from countries that have not committed to comprehensive international agreement 
on climate change should be neutralised by an allowance import requirement.
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Изменение 182
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 декември 2009 г. Тя 
следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, биха 
могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки например възстановяването 
на квотите или въвеждайки тарифа в 
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действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

рамките на СТО във връзка с вноса на 
стоки, произведени по 
неблагоприятен за климата начин. 
Комисията следва да проучи 
възможностите за такива мерки до 
юли 2009 г. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. en

Обосновка

In order for industrial sectors to make the investments necessary for adjusting to the ETS, it is 
important that they know as soon as possible the specific consequences of the ETS for their 
sector.

Изменение 183
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
септември 2009 г., да се допита до 
всички заинтересовани социални 
партньори и, в светлината на резултата 
от международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 септември 2009 г. Тя 
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изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, биха 
могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. hu



PE409.584v01-00 78/112 AM\733252BG.doc

BG

Изменение 184
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2010 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от септември 2009 г. Тя 
следва да изготви анализите си въз 
основа на неспособността на даден 
отрасъл да отрази стойността на 
необходимите квоти в цената на 
продукта, без да понесе значителна 
загуба на пазарни дялове, в полза на 
инсталации извън Общността, които не 
предприемат подобни мерки за 
намаляване на емисиите. Енергоемките 
отрасли, които са идентифицирани като 
отрасли, изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, биха 
могли да получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
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действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. en

Изменение 185
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 

Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г .Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
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получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. Следва също 
така надлежно да се вземе предвид 
въпроса с подсигуряването на 
доставките от суровини за 
Европейската общност, особено на 
суровините, за които европейските 
промишлени предприятия усещат 
недостиг. Суровините са важен 
фактор за успешното икономическо 
развитие на Общността; 
Следователно дългосрочната 
осигуреност на доставките на 
суровини е жизненоважна. Всяко 
предприето действие би трябвало да е в 
съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. de

Обосновка

Access to raw materials is increasingly becoming the key factor in successful economic 
development and is therefore economically highly significant. The massive additional costs 
which the auctioning of emission certificates will impose on some sectors will lead to the 
halting of domestic production and create a need to purchase raw materials from third 
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countries, increasing the EU’s dependence on imports. It will also lead to the relocation of 
production to third countries which have their own supplies of raw materials.

Изменение 186
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. Енергоемките отрасли, които 
са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, биха могли да 
получат по-голямо количество 
безплатни квоти; друго разрешение би 
било въвеждането на ефикасна 
уравнителна система за въглерода с 
оглед поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-

(20) Следователно Комисията следва да 
преразгледа положението най-късно до 
юни 2011 г., да се допита до всички 
заинтересовани социални партньори и, в 
светлината на резултата от 
международните преговори, да 
представи доклад, придружен от 
съответни приложения. В този контекст, 
Комисията следва да определи 
съответните енергоемки отрасли и 
подотрасли, които могат предизвикват 
изместване на въглеродни емисии, не 
по-късно от 30 юни 2010 г. Тя следва да 
изготви анализите си въз основа на 
неспособността на даден отрасъл да 
отрази стойността на необходимите 
квоти в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които не предприемат 
подобни мерки за намаляване на 
емисиите. За енергоемките отрасли, 
които са идентифицирани като отрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, разрешение би било 
въвеждането на ефикасна уравнителна 
система за въглерода с оглед 
поставянето на инсталациите на 
Общността с повишен риск от 
изместване на въглеродни емисии и 
инсталациите от трети държави при 
равни условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите 
условия, които не биха били по-
неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
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неблагоприятни от условията, 
приложими за инсталациите в ЕС, 
налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

налагайки възстановяването на квотите 
например. Всяко едно предприето 
действие трябва да е в съответствие с 
принципите на РКОНИК, и по-
специално с принципа за общи, но 
диференцирани отговорности и 
съответни възможности, вземайки 
предвид особеното положение на по-
слабо развитите страни. То би трябвало 
да е в съответствие с международните 
задължения на Общността, сред които и 
споразумението за СТО.

Or. en

Обосновка

See amendment to recital 19.

Изменение 187
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) По отношение съображения 18, 
19 и 20 не следва да се поражда 
ненужно нарушаване на 
конкуренцията между инсталации, 
независимо дали са отдадени на 
външен изпълнител или не.

Or. en

Обосновка

The “outsourcing” of activities by many sectors allows energy efficiencies and a decrease in 
total direct and/or indirect CO2 emissions in comparison to an internalised installation (i.e. 
self-produced/managed). Any distortion in the internal market caused by allocation of 
allowances which would result in a shift in production from externalised installations to 
internalised installations with the consequence of increased CO2 emissions should be 
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avoided.

Изменение 188
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед гарантиране на равни 
конкурентни условия в рамките на 
Общността следва да се хармонизира 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите извън Общността, които би 
трябвало да се използват от оператори в 
рамките на Общността. Протоколът от 
Киото към Рамковата конвенция 
поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите за развитите
страни през периода 2008—1012 г. и 
предвижда създаването на 
сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии 
(ERU) от механизма Чисто развитие 
(МЧР) и механизма Съвместно 
изпълнение (СИ) съответно, които 
развитите страни могат да използват за 
постигане на част от своите цели. 
Въпреки че рамката на Протокола от 
Киото не позволява създаването на 
единици намаление на емисии считано 
от 2013 г. нататък, без да бъдат 
определени нови количествени цели за 
намаляване на емисиите за страните 
домакини, генерирането на кредити 
CDM продължава да бъде възможно.
След сключването на международно 
споразумение относно измененията на 
климата следва да се предвиди 
допълнително използване на 
сертифицираните намаления на 
емисиите (CER) и единиците намаление 
на емисии (ERU) от държави, които са 
страни по това споразумение. При липса 
на подобно споразумение 
предвиждането на допълнително 

(21) С оглед гарантиране на равни 
конкурентни условия в рамките на 
Общността следва да се хармонизира 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите извън Общността, които би 
трябвало да се използват от оператори в 
рамките на Общността. Протоколът от 
Киото към Рамковата конвенция 
поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите за развитите 
страни през периода 2008—1012 г. и 
предвижда създаването на 
сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии
(ERU) от механизма Чисто развитие 
(МЧР) и механизма Съвместно 
изпълнение (СИ) съответно, които 
развитите страни могат да използват за 
постигане на част от своите цели. 
Въпреки че рамката на Протокола от 
Киото не позволява създаването на 
единици намаление на емисии считано 
от 2013 г. нататък, без да бъдат 
определени нови количествени цели за 
намаляване на емисиите за страните 
домакини, генерирането на кредити 
CDM продължава да бъде възможно.
След сключването на международно 
споразумение относно измененията на 
климата следва да се предвиди 
допълнително използване на 
сертифицираните намаления на 
емисиите (CER) и единиците намаление 
на емисии (ERU) от държави, които са 
страни по това споразумение. При липса 
на подобно споразумение 
предвиждането на допълнително 



PE409.584v01-00 84/112 AM\733252BG.doc

BG

използване на CER и ERU би влошило 
ефикасността на тези постъпки и би 
затруднило постигането на целите на 
Общността за увеличено използване на 
възобновяеми енергийни източници. 
Използването на CER и ERU следва да е 
в съответствие с целта, която си постави 
Комисията за производство на 20 % от 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници в срок до 2020 г., и за 
насърчаване на енергийната 
ефективност, иновацията и 
технологичното развитие. Когато това 
се вписва в постигането на тези цели, 
следва да се разгледа възможността 
за сключването на споразумения с 
трети държави за създаване на 
стимули за намаляване на емисиите в 
тези държави, което ще доведе до 
действително допълнително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, насърчавайки иновацията на 
установените в Общността 
дружества и технологичното 
развитие в третите държави. 
Подобни споразумения могат да 
бъдат ратифицирани от повече от 
една държава. Със сключването от 
страна на Общността на 
удовлетворително международно 
споразумение достъпът до кредити, 
породени от проекти в трети държави, 
следва да бъде подобрен и да се повиши 
нивото на емисиите, които следва да 
бъдат съкратени с помощта на схемата 
на Общността.

използване на CER и ERU би влошило 
ефикасността на тези постъпки и би 
затруднило постигането на целите на 
Общността за увеличено използване на 
възобновяеми енергийни източници. 
Използването на CER и ERU следва да е 
в съответствие с целта, която си постави 
Комисията за производство на 20 % от 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници в срок до 2020 г., и за 
насърчаване на енергийната 
ефективност, иновацията и 
технологичното развитие. Със 
сключването от страна на Общността на 
удовлетворително международно
споразумение достъпът до кредити, 
породени от проекти в трети държави, 
следва да бъде подобрен и да се повиши 
нивото на емисиите, които следва да 
бъдат съкратени с помощта на схемата 
на Общността.

Or. en

Обосновка

The use of offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 agreement. 
To signal willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for projects 
even if process under UNFCCC is delayed could hamper the aim to achieve the agreement.
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Изменение 189
John Bowis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед гарантиране на равни 
конкурентни условия в рамките на 
Общността следва да се хармонизира 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите извън Общността, които би 
трябвало да се използват от оператори в 
рамките на Общността. Протоколът от 
Киото към Рамковата конвенция 
поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите за развитите 
страни през периода 2008—1012 г. и 
предвижда създаването на 
сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии 
(ERU) от механизма Чисто развитие 
(МЧР) и механизма Съвместно 
изпълнение (СИ) съответно, които 
развитите страни могат да използват за 
постигане на част от своите цели. 
Въпреки че рамката на Протокола от 
Киото не позволява създаването на 
единици намаление на емисии считано 
от 2013 г. нататък, без да бъдат 
определени нови количествени цели за 
намаляване на емисиите за страните 
домакини, генерирането на кредити 
CDM продължава да бъде възможно. 
След сключването на международно 
споразумение относно измененията на 
климата следва да се предвиди 
допълнително използване на 
сертифицираните намаления на 
емисиите (CER) и единиците намаление 
на емисии (ERU) от държави, които са 
страни по това споразумение. При липса 
на подобно споразумение 
предвиждането на допълнително 
използване на CER и ERU би влошило 
ефикасността на тези постъпки и би 
затруднило постигането на целите на 

(21) С оглед гарантиране на равни 
конкурентни условия в рамките на 
Общността следва да се хармонизира 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите извън Общността, които би 
трябвало да се използват от оператори в 
рамките на Общността. Протоколът от 
Киото към Рамковата конвенция 
поставя количествени цели за 
намаляване на емисиите за развитите 
страни през периода 2008—1012 г. и 
предвижда създаването на 
сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии 
(ERU) от механизма Чисто развитие 
(МЧР) и механизма Съвместно 
изпълнение (СИ) съответно, които 
развитите страни могат да използват за 
постигане на част от своите цели. 
Въпреки че рамката на Протокола от 
Киото не позволява създаването на 
единици намаление на емисии считано 
от 2013 г. нататък, без да бъдат 
определени нови количествени цели за 
намаляване на емисиите за страните 
домакини, генерирането на кредити 
съгласно МЧР продължава да бъде 
възможно. След сключването на 
международно споразумение относно 
измененията на климата следва да се 
предвиди допълнително използване на 
сертифицираните намаления на 
емисиите (CER) и единиците намаление 
на емисии (ERU) от държави, които са 
страни по това споразумение. 
Проектите за сертифицирани 
намаления на емисиите (CER) и 
единици намаление на емисиите 
(ERU), одобрени съобразно бъдещо 
международно споразумение по 



PE409.584v01-00 86/112 AM\733252BG.doc

BG

Общността за увеличено използване на 
възобновяеми енергийни източници. 
Използването на CER и ERU следва да е 
в съответствие с целта, която си постави 
Комисията за производство на 20 % от 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници в срок до 2020 г., и за 
насърчаване на енергийната 
ефективност, иновацията и 
технологичното развитие. Когато това 
се вписва в постигането на тези цели, 
следва да се разгледа възможността за 
сключването на споразумения с трети 
държави за създаване на стимули за 
намаляване на емисиите в тези държави, 
което ще доведе до действително 
допълнително намаляване на емисиите 
на парникови газове, насърчавайки 
иновацията на установените в 
Общността дружества и технологичното 
развитие в третите държави. Подобни 
споразумения могат да бъдат 
ратифицирани от повече от една 
държава. Със сключването от страна на 
Общността на удовлетворително 
международно споразумение достъпът 
до кредити, породени от проекти в трети 
държави, следва да бъде подобрен и да 
се повиши нивото на емисиите, които 
следва да бъдат съкратени с помощта на 
схемата на Общността.

изменението на климата, следва да 
подпомагат устойчивостта на 
околната среда и социалната 
устойчивост, да демонстрират 
ползите за околната среда, да 
избягват изместването на въглеродни 
емисии и да включват прозрачен 
механизъм за утвърждаване и 
проверка. При липса на подобно 
споразумение предвиждането на 
допълнително използване на CER и 
ERU би влошило ефикасността на тези 
постъпки и би затруднило постигането 
на целите на Общността за увеличено 
използване на възобновяеми енергийни 
източници. Използването на CER и ERU 
следва да е в съответствие с целта, която 
си постави Комисията за производство 
на 20 % от енергията от възобновяеми 
енергийни източници в срок до 2020 г., 
и за насърчаване на енергийната 
ефективност, иновацията и 
технологичното развитие. Когато това 
се вписва в постигането на тези цели, 
следва да се разгледа възможността за 
сключването на споразумения с трети 
държави за създаване на стимули за 
намаляване на емисиите в тези държави, 
което ще доведе до действително 
допълнително намаляване на емисиите 
на парникови газове, насърчавайки 
иновацията на установените в 
Общността дружества и технологичното 
развитие в третите държави. Подобни 
споразумения могат да бъдат 
ратифицирани от повече от една 
държава. Със сключването от страна на 
Общността на удовлетворително 
международно споразумение достъпът 
до кредити, породени от проекти в трети 
държави, следва да бъде подобрен и да 
се повиши нивото на емисиите, които 
следва да бъдат съкратени с помощта на 
схемата на Общността.

Or. en
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Обосновка

CDM and JI projects approved following a future international agreement on climate change 
should be of a high quality and able to demonstrate an environmental and social benefit.

Изменение 190
Avril Doyle

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, 
приети от държавите-членки в 
схемата на Общността през периода 
2008—2012 г. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 

(22) Схемата на Общността и 
системите на други държави за 
търговия с емисии следва да 
улесняват искането на кредити от 
действителни, проверими, 
допълнителни и постоянни 
съкращения на емисиите от проекти 
в страни, градивно допринасящи за 
справянето с изменението на 
климата. След ратифицирането от 
страните на  международното 
споразумение по изменението на 
климата, кредитите от типа 
„златен стандарт” от тези страни 
следва да бъдат приемани от всички 
системи за търговия с емисии. С оглед 
на предсказуемост е целесъобразно да 
се гарантира на операторите, че след 
2012 г. ще могат да използват CER от 
тип "златен стандарт” и ERU от 
тип „златен стандарт”. На 
операторите следва да бъде позволено 
да използват такива кредити в размер 
до средно 5% от техните емисии в 
периода 2013-2020 г., при условие, че за 
периода 2008-2012 г. използват по-
малко от 6,5% от ERU и CER в 
сравнение с емисиите си от 2005 г, 
както и че не прехвърлят права за 
квоти съгласно член 11а, параграф 2 
от Директива 2003/87/ЕО. Това 
гарантира, че за периода 2008-2012 г. 
операторите ефективно ще 
съкратят емисиите под нивата за 
2005 г. Това осигурява употребата на 
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във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

приблизително 1,7 милиарда тона за 
периода 2008 - 2020 г. или 300 милиона 
тона над предложението на 
Комисията, което представлява 50% 
от усилието. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en
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Изменение 191
Christofer Fjellner

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, 
приети от държавите-членки в 
схемата на Общността през периода 
2008—2012 г. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

(22) Схемата на Общността и 
системите на други държави за 
търговия с емисии следва да 
улесняват искането на кредити от 
действителни, проверими, 
допълнителни и постоянни 
съкращения на емисиите от проекти 
в страни, градивно допринасящи за 
справянето с изменението на 
климата. След ратифицирането от 
държавите на бъдещото 
международно споразумение по 
изменението на климата, типовите 
кредити по проектите, приети под
РКОНИК от тези държави, следва да 
бъдат приемани от всички системи 
за търговия с емисии. С оглед на 
предсказуемост е целесъобразно да се 
гарантира на операторите, че след 2012 
г. ще могат да използват CER от тип 
РКОНИК и ERU от тип РКОНИК. На 
операторите следва да бъде позволено 
да използват такива кредити в размер 
до средно 5% от техните емисии в 
периода 2013-2020 г., при условие, че за 
периода 2008-2012 г. използват по-
малко от 6,5% от ERU и CER в 
сравнение с емисиите си от 2005 г, 
както и че не прехвърлят права за 
квоти съгласно член 11а, параграф 2 
от Директива 2003/87/ЕО. Това 
гарантира, че за периода 2008-2012 г. 
операторите ефективно ще 
съкратят емисиите под нивата за 
2005 г.  Също така осигурява 
употребата на 1,9 милиарда тона за 
периода 2008 - 2020 г. или 
допълнителни 500 милиона тона над 
предложението на Комисията, което 
представлява 50% от усилието. 
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Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

The impact might be negative on future negotiations with the rest of the world-community if 
the EU accepts certain rules and project types at the U.N. level but then uses a second filter at 
the EU level. It is also logic to within the EU accept what we have already accepted in U.N. 
negotiations.
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Изменение 192
Amalia Sartori

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, приети 
от държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г.
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват CER и ERU, и други кредити 
за намаляване на емисиите до [10,5]% 
от годишните си емисии от проекти, 
приети от поне една държава-членка в 
схемата на Общността до 2012 г.
включително. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.
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Обосновка

In order to create optimal flexibility we suggest that Member States mutually recognize the 
project types that are already recognized in one of the other Member States.

Изменение 193
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, приети 
от държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г.
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват CER и ERU, и други кредити 
за намаляване на емисиите до [10,5]% 
от годишните си емисии от проекти, 
приети от поне една държава-членка в 
схемата на Общността до 2012 г.
включително. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
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изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

In order to create optimal flexibility Member States should mutually recognize the project 
types that are already recognized in one of the other Member States.

Изменение 194
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, приети 
от държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (до 5 % от своите емисии 
през съответната година) CER и ERU 
от проекти, приети от държавите-членки 
в схемата на Общността през периода 
2008—2012 г. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
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издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the second trading 
period is not in line with efforts of harmonisation, since in the second trading period the 
different Member States allowed different percentages. Continuation of these percentages 
after the second trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. 
Therefore, an overall cap, which at the same time is removing unequal treatment and does not 
infringe granted rights is advisable to avoid legal action from disadvantaged operators.

Изменение 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в рамките на до 50% от
границите, които са им били отпуснати 
за периода 2008—2012 г.) CER от 
проекти, които са сертифицирани 
като „златен стандарт” и са приети 
от държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
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притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не 
може да се осъществи преди 2015 г., и 
то само ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER, притежавани 
от операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER), не може да се осъществи преди 
2015 г., и то само ако държавите-членки 
решат да разрешат прехвърлянето на 
тези CER в рамките на ограничени 
права за прехвърляне, е целесъобразно, 
за да се осигури сигурност за 
операторите, да се изиска от държавите-
членки да позволят на операторите да 
обменят CER, издадени във връзка с 
намаления на емисиите, осъществени 
преди 2012 г., за квоти с валидност от 
2013 г. нататък. При все това, тъй като 
държавите-членки не могат да бъдат 
задължени да приемат CER, които не се 
знае дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

In the best case, CDM projects are a zero sum game for the climate - allowing Annex I 
countries to receive CERs by investing in emission reduction projects in developing countries 
while helping such projects’ host countries achieve sustainable development. However, 
experience from the previous period shows that so-called "non-additional" projects, which 
would have taken place anyway, have been certified. This results in increased global 
emissions. To avoid abuse, benchmarks setting clear environmental, social and additionality 
criteria are needed 
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Изменение 196
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—2012 
г.) CER и ERU от проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти относно възобновяемите 
енергийни източници и 
ефективността по отношение на 
търсенето, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
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считано от 2013 г. нататък, с 
изключение на CER от големи 
хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.

Изменение 197
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В случай на отлагане 
сключването на международно 
споразумение, следва да се разгледа 
възможността за използването на 
кредити от висококачествени 
проекти в схемата за търговия на 
Общността посредством 
споразумения с трети държави. 
Подобни споразумения, едностранни 
или многостранни, биха позволили 
проектите, генерирали ERU до 2012 г., 
да продължат да бъдат признавани в 
схемата на Общността, но не и в 
рамките на Протокола от Киото.

заличава се

Or. en

Обосновка

The use of JI offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 
agreement. To signal willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for 
projects even if process under UNFCCC is delayed could hamper the aim to achieve the 
agreement.
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Изменение 198
John Bowis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В случай на отлагане сключването 
на международно споразумение, следва 
да се разгледа възможността за 
използването на кредити от 
висококачествени проекти в схемата за 
търговия на Общността посредством 
споразумения с трети държави. Подобни 
споразумения, едностранни или 
многостранни, биха позволили 
проектите, генерирали ERU до 2012 г.,
да продължат да бъдат признавани в 
схемата на Общността, но не и в 
рамките на Протокола от Киото.

(23) В случай на отлагане сключването 
на международно споразумение, следва 
да се разгледа възможността за 
използването на кредити от 
висококачествени проекти в схемата за 
търговия на Общността посредством 
споразумения с трети държави. Подобни 
споразумения, едностранни или 
многостранни, биха позволили 
проектите, генерирали ERU до 2012 г., 
да продължат да бъдат признавани в 
схемата на Общността, но не и в 
рамките на Протокола от Киото. Такива 
проекти следва да подпомагат 
устойчивостта на околната среда и 
социалната устойчивост, да 
демонстрират ползите за околната 
среда, да избягват изместването на 
въглеродни емисии и да включват 
прозрачен механизъм за 
утвърждаване и проверка.

Or. en

Обосновка

Projects agreed with third countries in the absence of a future international agreement on 
climate change should be of  high quality and able to demonstrate an environmental and 
social benefit.
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Изменение 199
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) По-слабо развитите страни са 
особено уязвими от последиците от 
измененията на климата и са източник 
на много ниско ниво на емисии на 
парникови газове. Ето защо ще бъде 
подходено приоритетно при 
оползотворяването на средствата, 
получени от търга, за подпомагането на 
развиващите се страни да се 
приспособят към последиците от 
измененията на климата. Предвид това, 
че в тези държави бе установен много 
малък брой проекти МЧР, е 
целесъобразно да се осигури 
приемането на кредити от проекти, 
започнали след 2012 г., дори и ако не е 
налице международно споразумение. 
Най-слабо развитите страни следва да се 
ползват от това право до 2020 г., при 
условие че до тази дата са 
ратифицирали международно 
споразумение по изменение на климата, 
или двустранно или многостранно 
споразумение с Общността.

(24) По-слабо развитите страни са 
особено уязвими от последиците от 
измененията на климата и са източник 
на много ниско ниво на емисии на 
парникови газове. Ето защо ще се 
подходи приоритетно при 
оползотворяването на средствата, 
получени от търга, за подпомагането на 
развиващите се страни да се 
приспособят към последиците от 
измененията на климата. Предвид това, 
че в тези държави бе установен много 
малък брой проекти МЧР, е 
целесъобразно да се осигури 
приемането на кредити от проекти, 
започнали след 2012 г., дори и ако не е 
налице международно споразумение, 
когато тези проекти изцяло 
отговарят на критерия за 
допълнителност и допринасят за 
устойчивото развитие. Най-слабо 
развитите страни следва да се ползват от 
това право до 2020 г., при условие че до 
тази дата са ратифицирали 
международно споразумение по 
изменение на климата, или двустранно 
или многостранно споразумение с 
Общността.

Or. en
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Изменение 200
Avril Doyle

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Със сключването на международно 
споразумение по изменение на климата 
кредитите МЧР от третите 
държави следва да се приемат в 
схемата на Общността, само ако 
тези държави са ратифицирали 
международното споразумение.

(25) С ратифицирането от 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата 
и когато могат да бъдат използвани 
допълнителни кредити до 
половината от допълнителното 
намаляване, осъществявано в схемата 
на Общността, позволеният на 
операторите процент CER, тип 
"златен стандарт" и ERU, тип 
"златен стандарт" следва да бъде 
увеличен над 5%.  

Or. en

Изменение 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Със сключването на международно 
споразумение по изменение на климата 
кредитите МЧР от третите 
държави следва да се приемат в схемата 
на Общността, само ако тези държави са 
ратифицирали международното 
споразумение.

(25) С постигането на международно 
споразумение по изменение на климата,
CER, произхождащи от проекти, 
започнали след сключването на 
споразумението, следва да се приемат в 
схемата на Общността, само ако тези 
държави са ратифицирали 
международното споразумение.

Or. en

Обосновка

To provide legal certainty it should be clarified that the use of credits from projects which 
started before the conclusion of an international agreement is not revoked after such an 
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international agreement is concluded.

Изменение 202
Péter Olajos

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Със сключването на международно 
споразумение по изменение на климата 
кредитите МЧР от третите държави 
следва да се приемат в схемата на 
Общността, само ако тези държави са 
ратифицирали международното 
споразумение.

(25) Със сключването на международно 
споразумение по изменение на климата 
кредитите МЧР и СИ от третите 
държави следва да се приемат в схемата 
на Общността, само ако тези държави са 
ратифицирали международното 
споразумение.

Or. en

Обосновка

Joint Implementation (JI) forms an important part of the flexibility build into the compliance 
system of the Kyoto Protocol.

Изменение 203
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели, 
запалителни устройства и термично и 
каталитично доизгаряне са обхванати 
в настоящата директива, следва в нея да 
бъде добавено определение за „горивна 
инсталация“.

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели и
запалителни устройства са обхванати в 
настоящата директива, следва в нея да 
бъде добавено определение за „горивна 
инсталация“.
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Or. hu

Изменение 204
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед изясняване на това, че 
всички видове парни котли, пещи, 
турбини, нагреватели, топилни, 
инсинератори, пещи за изпичане на 
тухли, фурни, сушилни, двигатели, 
запалителни устройства и термично и 
каталитично доизгаряне са обхванати в 
настоящата директива, следва в нея да 
бъде добавено определение за „горивна 
инсталация“.

(28) С оглед изясняване на това, че 
видовете парни котли, пещи, турбини, 
нагреватели, топилни, инсинератори, 
пещи за изпичане на тухли, фурни, 
сушилни, двигатели, запалителни 
устройства и термично и каталитично 
доизгаряне, които са от значение по 
отношение на количеството емисии,
са обхванати в настоящата директива, 
следва в нея да бъде добавено 
определение за „горивна инсталация“.

Or. pl

Обосновка

The administrative costs of implementing the definition in recital 28 may seem 
disproportionate compared to the real gains to be made in terms of reducing emissions. In a 
situation where even a large number of small emission sources has a relatively limited impact 
on the overall quantity, there is no rational justification for including in the definition of 
‘combustion installation’ all emission sources regardless of their actual contribution.

Изменение 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Комисията и държавите-членки 
следва да продължат да оказват 
натиск върху Международната 
морска организация за установяване 
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на глобална система за търговия с 
предварително фиксиране на 
определени прагови стойности в 
отрасъла на корабоплаването. Ако 
такава система не е установена до 
края на 2009 г., Комисията следва да 
направи законодателно предложение 
за включването на отрасъла на 
корабоплаването в схемата на 
Общността не по-късно от  2013 г.

Or. en

Обосновка

Recent scientific reports indicate that the global shipping sector is responsible for 4.5% of 
worldwide CO2 emissions, yet the shipping sector is one of the few sectors still not covered by 
EU climate change measures.  An international solution to tackling these emissions,  
preferably a global cap-and-trade system administered by the IMO, is the best option. 
However, the EU should be prepared to include shipping in the EU ETS by 2013 if the IMO 
has not put in place such a system by the end of 2009.

Изменение 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) Комисията следва да публикува 
преглед не по-късно от 31 декември 
2010 г. относно приложимостта на 
включването на отрасъла на пътния 
транспорт, особено отрасъла на 
товарните превози, в рамките на 
схемата на Общността.   

Or. en

Обосновка

Road transport accounts for more than 20% of total CO2 emissions. The European 
Parliament is currently considering a proposal to set standards for new passenger cars as 
part of the EU's package of measures to reduce emissions from the road transport sector. 



PE409.584v01-00 104/112 AM\733252BG.doc

BG

However, the Commission should assess in more detail whether including road transport in 
the EU ETS could contribute to the efforts already under way to reduce these emissions.

Изменение 207
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Като се взема предвид опита, 
придобит в рамките на схемата на 
Общността, следва да бъде възможно 
издаването на квоти по отношение 
на проекти, които намаляват 
емисиите от парникови газове, при 
условие че тези проекти се разгръщат 
в съответствие с хармонизирани 
правила, приети на общностно 
равнище и няма да доведат до двойно 
отчитане на съкращенията на 
емисиите или да попречат за 
разширяването на схемата на 
Общността или за предприемането 
на други политически мерки за 
намаляване на емисиите, които не 
попадат в обхвата на схемата на 
Общността.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is not clear why it is necessary to introduce an additional domestic offset mechanism. The 
ability to opt in activities and pursue a JI project provides sufficient flexibility to Member 
States. There is the risk of double counting emission reductions in the non-trading and 
trading sectors.
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Изменение 208
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

+ (32a) Оценката на въздействието, 
изготвена от Комисията, заключи, че 
операторите в авиационния отрасъл  
вероятно ще отразят разноските по 
привеждане в съответствие със 
схемата на Общността. Тъй като от 
всички превозвачи, без значение от 
националността, се изисква да 
изпълняват разпоредбите по 
настоящата директива, 
отражението върху 
конкурентоспособността на 
въздушните линии и летищата в ЕС е 
минимално и в авиационния отрасъл 
не съществува опасност от 
изместване на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 209
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) [По отношение разпределението 
на квотите, към авиационния 
отрасъл следва да се подхожда по 
същия начин както към всеки 
промишлен отрасъл, който получава 
преходно безплатно разпределение на 
квоти, отколкото към генераторите 
на електроенергия. Това означава, че е 
целесъобразно 80 % от квотите да 
бъдат разпределени безплатно през 
2013 г., като след това безплатното 

заличава се
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разпределение на квоти за 
авиационния отрасъл следва да 
започне годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г. Общността и нейните 
държави-членки следва да продължат 
да търсят начини за постигането на 
споразумение по общи мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиационния отрасъл и да 
преразгледат положението на този 
отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]

Or. en

Обосновка

Aviation falls under all other sectors, for which exposure to the risk of carbon leakage needs 
to be determined, in case no international agreement is reached.

Изменение 210
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин 
както към всеки промишлен отрасъл, 
който получава преходно безплатно 
разпределение на квоти, отколкото 
към генераторите на електроенергия.
Това означава, че е целесъобразно 80 % 
от квотите да бъдат разпределени 
безплатно през 2013 г., като след това 
безплатното разпределение на квоти 
за авиационния отрасъл следва да 
започне годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 

(33) По отношение разпределението на 
квотите, авиационният отрасъл и 
петролните рафинерии следва да са 
подложени на пълно отдаване на търг 
на квотите. Общността и държавите-
членки от нея следва да продължат да се 
стремят да достигнат до споразумение 
относно мерките в световен план за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиацията.
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през 2020 г. Общността и нейните 
държави-членки следва да продължат да 
търсят начини за постигането на 
споразумение по общи мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиационния отрасъл и да 
преразгледат положението на този 
отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]

Or. en

Изменение 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин
както към всеки промишлен отрасъл, 
който получава преходно безплатно 
разпределение на квоти, отколкото
към генераторите на електроенергия. 
Това означава, че е целесъобразно 80 % 
от квотите да бъдат разпределени 
безплатно през 2013 г., като след това 
безплатното разпределение на квоти 
за авиационния отрасъл следва да 
започне годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г. Общността и нейните 
държави-членки следва да продължат да 
търсят начини за постигането на 
споразумение по общи мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиационния отрасъл и да 
преразгледат положението на този 
отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин 
като към генераторите на 
електроенергия. Общността и нейните 
държави-членки следва да продължат да 
търсят начини за постигането на 
споразумение по общи мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиационния отрасъл и да 
преразгледат положението на този 
отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]
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Or. en

Обосновка

The aviation sector will be able to pass on majority of the cost of emission allowances to the 
consumer. In order to avoid windfall profits and to be consistent with EP first reading 
position on the inclusion of aviation sector into the ETS, it is proposed that aviation is treated 
as electricity generators as regards auctioning of allowances from 2013. 

Изменение 212
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин 
както към всеки промишлен отрасъл, 
който получава преходно безплатно 
разпределение на квоти, отколкото
към генераторите на електроенергия. 
Това означава, че е целесъобразно 80 % 
от квотите да бъдат разпределени 
безплатно през 2013 г., като след това 
безплатното разпределение на квоти 
за авиационния отрасъл следва да 
започне годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г. Общността и нейните 
държави-членки следва да продължат да 
търсят начини за постигането на 
споразумение по общи мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиационния отрасъл и да 
преразгледат положението на този 
отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по същия начин 
както към генераторите на 
електроенергия. Общността и нейните 
държави-членки следва да продължат да 
търсят начини за постигането на 
споразумение по общи мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от авиационния отрасъл и да 
преразгледат положението на този 
отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността.]

Or. pl
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Обосновка

Introducing drastic emission restrictions for the aviation sector and treating it in the same 
way as other economic sectors will hamper its development. In the face of ever-increasing 
aviation fuel prices, the scope for passing on additional costs relating to emissions reduction 
to potential customers is limited. This problem is particularly important for the new Member 
States where the aviation sector is several years behind in terms of development and striving 
to catch up.

Изменение 213
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Важно е тази схема да бъде 
разширена занапред, така че да 
включи други големи емитери на 
парникови газове, по-специално в 
отрасъла на транспорта, като 
операторите в корабоплаването, а 
също и отраслите на рудодобива и 
отпадъците. За тази цел Комисията 
следва да предложи във възможно 
най-кратък срок подходящи 
изменения, придружени с оценка на 
въздействието, с оглед на включване 
на отрасъла на корабоплаването в 
схемата на Общността не по-късно 
от 2013 г. и определяне на дата за 
включване на сухопътния транспорт.

Or. nl

Обосновка

Road transport and shipping should be incorporated into the EU ETS, as should, possibly, the 
mining and waste sectors.
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Изменение 214
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. И по-
специално на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за приемането 
на мерки за търга за квоти, за 
преходното разпределение на квоти в 
цялата Общност, за мониторинга, 
докладването и проверката на емисии, 
за акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани правила 
за проектите. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата и да допълнят директивата, 
като добавят или модифицират нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. И по-
специално на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за приемането 
на мерки за търга за квоти, за 
безплатното разпределение на квоти 
за застрашените отрасли, ако не е 
постигнато международно 
споразумение, за мониторинга, 
докладването и проверката на емисии, 
за акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани правила 
за проектите. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата и да допълнят директивата, 
като добавят или модифицират нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en
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Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие 
с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. И по-
специално на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за 
приемането на мерки за търга за 
квоти, за преходното разпределение 
на квоти в цялата Общност, за 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисии, за 
акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани 
правила за проектите. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата 
и да допълнят директивата, като добавят 
или модифицират нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата директива, 
следва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. Тъй като 
тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата 
и да допълнят директивата, като добавят 
или модифицират нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. pl

Обосновка

Excessive expansion of the emission control system of the kind proposed seems unnecessary 
for the Community’s economy and the additional measures included in recital 34 are not 
required.
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, необходими за прилагането на 
настоящата директива, следва да бъдат
приети в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. за установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията. И по-специално на 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия за приемането на мерки за 
търга за квоти, за преходното 
разпределение на квоти в цялата 
Общност, за мониторинга, 
докладването и проверката на емисии, 
за акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани правила 
за проектите. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата и да допълнят директивата, 
като добавят или модифицират нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Мерките, необходими за прилагането на 
настоящата директива, следва да бъдат 
приети в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. за установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията. И по-специално на 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия за приемането на мерки за 
търга за квоти, въз основа модела, 
основаващ се на критерии за 
сравнение и оценка, за мониторинга, 
докладването и проверката на емисии, 
за акредитирането на проверители и за 
прилагането на хармонизирани правила 
за проектите. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
директивата и да допълнят директивата, 
като добавят или модифицират нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка

There will be no transitional allocation of allowances free of charge, since the benchmark 
model will also cover energy-intensive industries. In addition, auctioning will take place only 
on the basis of the benchmark model, provided that emissions from the installation in question 
remain below the benchmark.
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