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Изменение 293
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Член 10 се заменя със следния 
текст:

заличава се

„Член 10
Търг за квоти

1. От 2013 г. нататък държавите-
членки отдават на търг всички 
квоти, които не са отпуснати 
безплатно в съответствие с член 10а.
2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг от 
всички държави-членки, се разпределя 
както следва:
a) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
държавите-членки в зависимост от 
дела емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2005 г., на 
съответната държава-членка.
б) 10 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
определени държави-членки с оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността, 
което води до повишаване на 
количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение 
IIа.
За целите на буква а) делът на 
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държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността 
през 2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките 
на схемата на Общността за 2007 г.
При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 10 %.
3. Поне 20 % от приходите, получени 
от търга за квоти, посочени в 
параграф 2, както и всички приходи 
от търга по буква б) на същия 
параграф следва да се използват за:
a) намаляване на емисиите на 
парникови газове, включително чрез 
участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, 
адаптиране към въздействията от 
изменението на климата и 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност за намаляване на 
емисиите и съответно адаптиране, 
включително участие в инициативи в 
рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;
б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20 % 
до 2020 г.
в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;
г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;
д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
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климата;
е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата;  и
ж) за покриване на 
административните разходи по 
управлението на схемата на 
Общността.
4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение 
№ 280/2004/ЕО, информация за 
оползотворяването на средствата за 
всяка една от тези цели.
5. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията приема регламент 
относно графика, управлението и 
други аспекти на търга, за да 
гарантира откритото му, прозрачно 
и недискриминационно протичане. 
Отдаването на търг е замислено, 
така че да гарантира, че всички 
оператори, и по-специално всички 
малки и средни предприятия, които 
попадат в обхвата на схемата, имат 
пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за 
неговото протичане. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от директивата чрез 
нейното допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
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€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Изменение 294
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От 2013 г. нататък агенция на 
Общността отдава на търг всички 
квоти, които не са отпуснати безплатно 
в съответствие с член 10а.

2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг от 
всички държави-членки, се разпределя 
както следва:
а) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
държавите-членки в зависимост от 
дела емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2005 г., на 
съответната държава-членка.
б) 10 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
определени държави-членки с оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността, 
което води до повишаване на 
количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение 
IIа.
За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността 
през 2005 г., се изчислява въз основа на 
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техните емисии, проверени в рамките 
на схемата на Общността за 2007 г.
При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 10 %.
3. Поне 20 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да 
се използват за:

3. 100 % от приходите, получени от 
търга за квоти, следва да се използват 
от ЕС за:

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

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

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20% до 2020 
г.

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20% до 2020 
г.

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

ва) разработване на чисти енергийни 
носители;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

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

д) помощ за някои държави-членки с 
цел насърчаване на солидарността и 
растежа в Общността, която обаче 
да не надвишава 10% от общите 
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приходи от търгове на тези държави-
членки, и подпомагане на развиващите 
се страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;

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

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

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

ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата на 
Общността, до [x%, подлежи на 
допълнително решаване] от общите 
приходи от отдаването на търг.

4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО, 
информация за оползотворяването на 
средствата за всяка една от тези цели.

4. Комисията включва в докладите, 
които представя в съответствие с 
Решение № 280/2004/ЕО, информация 
за оползотворяването на средствата за 
всяка една от тези цели.

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

5. Най-късно до до 31 декември 2009 г. 
Комисията приема регламент, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3,  относно графика, 
управлението и други аспекти на търга, 
за да гарантира откритото му, прозрачно 
и недискриминационно протичане.
Системата за отдаване на търг
трябва да бъде организирана по такъв 
начин, че да гарантира постоянно 
ликвиден и прозрачен пазар.

За да се създадат предпоставки за 
постигане на поставените цели, 
регламентът, посочен в алинея първа, 
трябва да се основава на следните 
принципи:
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- трябва да се използва единна 
система, която да бъде достъпна от 
разстояние, проста (с един етап), 
ефективна и на приемлива цена и 
оглавявана от едно управляващо тяло 
на равнище Общност, за да се 
гарантира добросъвестност;
- трябва да се гарантира достъп до 
търга на минимална цена за всеки 
участник, предоставил 
доказателства за 
платежоспособност и притежаващ 
открита партида в регистъра на 
квотите;
- регламентът трябва да определя 
график за отдаваните на търг 
количества, който да е съобразен със 
сроковете за възстановяване на квоти 
и с ограниченията на дружествата 
във връзка с техните касови 
наличности; графикът трябва да 
изключва всяка възможност за 
провеждане на само един търг за 
целия съответен период.
Регламентът предвижда пазарен 
надзор, който се извършва от 
съществуваща или бъдеща 
организация с функции, подобни на 
тези на надзорните органи на 
стоковите борси.

Or. fr

Обосновка

Auctions must be implemented at Community level and not by the Member States individually. 
The EU must be in a position to invest more in the energy-related and CO2 emission-reducing 
technologies necessary in order to pave the way for the CO2 emission reduction efforts to be 
undertaken between now and 2050. If the revenue is used at Community level, European 
research can be properly organised and hence placed on a comparable footing to research in, 
say, the United States and Japan.
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Изменение 295
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От 2013 г. нататък държавите-членки 
отдават на търг всички квоти.

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 296
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От 2013 г. нататък държавите-членки 
отдават на търг всички квоти.

Or. en
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Обосновка

Full auctioning should immediately become the general rule.  This is required if firms are to 
have effective incentives to reduce the environmental costs imposed by their production. A 
seven year transition period allows firms to avoid addressing the environmental costs of their 
actions for too long.

Изменение 297
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Общото количество квоти, които 
трябва да се отдадат на търг от всички 
държави-членки, е равно на дела на 
проверените емисии – в рамките на  
схемата на Общността през 2005 г. –
на съответната държава-членка.

(a) 90 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между държавите-членки в 
зависимост от дела емисии, 
проверени в рамките на схемата на 
Общността за 2005 г., на 
съответната държава-членка.
б) 10 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
определени държави-членки с оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността, 
което води до повишаване на 
количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение 
IIа.
За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 

За тези цели делът на държавите-
членки, които не са участвали в схемата 
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участвали в схемата на Общността през 
2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2007 г.

на Общността през 2005 г., се изчислява 
въз основа на техните емисии, 
проверени в рамките на схемата на 
Общността за 2007 г.

При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 10 %.

Or. en

Обосновка

Para. 2: Climate policy tools like the EU ETS should state a clear level playing field. Issues of 
cohesion are dealt with by other policy instruments.

Изменение 298
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

a) 45% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

б) 10 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между определени 
държави-членки с оглед гарантиране на 
атмосфера на солидарност и растеж в 
Общността, което води до повишаване 
на количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 

б) 5% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между определени 
държави-членки с оглед гарантиране на 
атмосфера на солидарност и растеж в 
Общността, което води до повишаване 
на количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
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съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение IIа.

съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение IIа.

ба) 50% от общото количество 
квоти, които подлежат на отдаване 
на търг, следва да се заделят за търг, 
организиран от Комисията, с цел да 
се финансира намаляването на 
парниковите газове, 
предотвратяването на 
обезлесяването и деградационните 
процеси, и приспособяването към 
изменението на климата в страни 
участници в РКОНИК, които не са 
включени в приложение I.

За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 
2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2007 г.

За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 
2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2007 г.

При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 10 %.

При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 5%.

Or. en

Обосновка

At least 50% of the revenues from auctioning should be dedicated to financing climate 
measures in developing countries. In order to avoid problems related to annual budgetary 
procedures in the Member States, corresponding share of allowances should be auctioned by 
the Commission and used for that purpose.

Изменение 299
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) 90% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

а) 70% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

б) 10% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между определени 
държави-членки с оглед гарантиране на 
атмосфера на солидарност и растеж в 
Общността, което води до повишаване 
на количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение IIа.

б) 30% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между определени 
държави-членки с оглед гарантиране на 
атмосфера на солидарност и растеж в 
Общността, което води до повишаване 
на количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение IIа.

За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 
2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2007 г. 

За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 
2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2007 г.

При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 10%.

При необходимост процентите, 
посочени в буква б) на алинея първа, се 
адаптират пропорционално, така че 
разпределението да бъде 30%.

Or. pl

Обосновка

The proposed 10% of allowances to be distributed for the purposes of solidarity and growth 
within the Community is disproportionate to the development requirements of countries which 
for many years have been attempting to overcome their economic backwardness and where a 
rapid conversion of the economy to alternative energy sources is not feasible from the social, 
environmental and economic points of view.
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Изменение 300
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

a) 80 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от средната стойност на 
дела емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за периода 2005-
2007 г., на съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

In order ensure the realistic emission trends in Member States and avoid disparities resulting 
from weather conditions, such as warm winters, etc., there should be be a three-year 
approach (average 2005-2007) where yearly variations in emissions could be smoothed out.

Изменение 301
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

a) 80 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от средната стойност на 
дела емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за периода 2005-
2007 г., на съответната държава-членка.

Or. en
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Обосновка

In order ensure the realistic emission trends in Member States and avoid disparities resulting 
from weather conditions, such as warm winters, etc., there should be a three-year approach 
(average 2005-2007) where yearly variations in emissions could be smoothed out.

Изменение 302
Riitta Myller

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

а) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността от 
2005 до 2007 г., на съответната държава-
членка.

Or. fi

Обосновка

Instead of using data for an individual year, the distribution of emission allowances should be 
calculated on the basis of average values for at least two years. The quantities of emissions 
from one year to the next can also vary for natural reasons: this implies that a period, rather 
than a year, should be taken as the reference point. The Commission proposal states, 
moreover, that the Commission would be willing to factor the 2006 emission figures into the 
comparison once they have become available.

It is important to bear in mind that a calculation base covering several years will not alter the 
Community’s emission allowances as a whole. 

Изменение 303
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 90 % от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от дела емисии, проверени 
в рамките на схемата на Общността за 
2005 г., на съответната държава-членка.

a) 90% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на търг, 
се разпределят между държавите-членки 
в зависимост от средната стойност на 
дела емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за периода 2005-
2007 г., на съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothened out.

Application of a reference period in allocation of the auctioning allowances would not change 
the EU ETS emissions cap or the so called effort sharing between Member States in the non-
ETS sectors. The Commission has already declared in footnote 11 of the explanatory 
memorandum its willingness to consider the application of the average verified emissions of 
years 2005-2006 as a basis for calculation.

Изменение 304
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 10% от общото количество квоти, 
които трябва да бъдат отдадени на 
търг, се разпределят между 
определени държави-членки с оглед 
гарантиране на атмосфера на 
солидарност и растеж в Общността, 
което води до повишаване на 
количеството квоти, което тези 
държави-членки отдават на търг в 
съответствие с буква а) съгласно 
процентите, посочени в приложение 

заличава се
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IIа.

Or. de

Обосновка

Es ist nicht sinnvoll, im Rahmen der Klimapolitik einen Solidaritätsmechanismus zwischen 
den Mitgliedstaaten einzuführen. Solidarität wird in der Europäischen Union durch die 
bestehenden Finanzinstrumente wie Strukturfonds oder Beitrag zum Gemeinschaftshaushalt 
geübt. Der Antragsteller unterstützt die Berichterstatterin darüber hinaus in ihrem Ziel, dass 
ein wesentlicher Teil der Mittel, die bei der Auktionierung eingenommen werden, in 
Drittstaaten, insbesondere in Entwicklungsländern, ausgegeben werden müssen. Auch daher 
scheint die Regelung verzichtbar.

Изменение 305
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) 10 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между държавите-членки в 
съответствие с постигнатото от 
тях в периода между базовата година 
по Протокола от Киото и 2005 г., с 
цел да бъдат отчетени усилията, 
положени до момента на въвеждане 
на схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

There is a need to introduce approach which properly reflects the individual countries’ Kyoto 
achievements as provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions. It 
is clearly defined in the proposal of introducing an additional 10% of the total quantity of 
allowances to be auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished 
between Kyoto Protocol base year(s) and the year 2005.
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Изменение 306
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) 10 % от общото количество 
квоти, които трябва да бъдат 
отдадени на търг, се разпределят 
между държавите-членки в 
съответствие с постигнатото от 
тях в периода между базовата година 
по Протокола от Киото и 2005 г., с 
цел да бъдат отчетени усилията, 
положени до момента на въвеждане 
на схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

There is a need to introduce approach which properly reflects the individual countries’ Kyoto 
achievements as provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions. It 
is clearly defined in the proposal of introducing an additional 10% of the total quantity of 
allowances to be auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished 
between Kyoto Protocol base year(s) and the year 2005.

Изменение 307
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 

За целите на буква а) делът на 
държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 



PE409.650v01-00 20/72 AM\734732BG.doc

BG

2005 г., се изчислява въз основа на 
техните емисии, проверени в рамките на 
схемата на Общността за 2007 г.

2005 г. или 2006 г., се изчислява въз 
основа на техните емисии, проверени в 
рамките на схемата на Общността за 
2007 г.

Or. en

Обосновка

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothed out. Application of a reference period in allocation of the 
auctioning allowances would not change the EU ETS emissions cap or the so called effort 
sharing between Member States in the non-ETS sectors. The Commission has already 
declared in footnote 11 of the explanatory memorandum its willingness to consider the 
application of the average verified emissions of years 2005-2006 as a basis for calculation.

Изменение 308
Johannes Lebech

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако държава-членка не постига 
своята цел за годишно намаляване в 
съответствие с [Решение за 
разпределението на усилията], 
съобразно посоченото в член 3 и 
приложението към Решението, 
количеството квоти, съответстващо 
на неосъщественото намаляване на 
емисии за въпросната година, се 
изважда от количеството квоти на 
държавата-членка съобразно член 9а 
и член 10 от настоящата директива. 
Количеството извадени квоти се 
разделя между тези държави-членки 
и се отдава на търг от тях в 
съответствие с [Решение за 
разпределението на усилията], за да 
се запазят пределните стойности, 
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установени в рамките на схемата на 
Общността.  

Or. en

Изменение 309
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията разпределя приходите, 
получени от търга на квоти, между 
държавите-членки пропорционално 
на издадените квоти за емисии, като 
взема предвид таблицата, посочена в 
приложение ІІа.

Or. nl

Обосновка

All the Member States will receive a proportional share of the proceeds from the auction 
organised at Community level. Should a decision be taken to have the auction carried out by 
individual Member States, this would be a good way of ensuring that each Member State 
receives its due share of the proceeds. 

Изменение 310
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне 20 % от приходите, получени от 3. 80% от постъпленията, получени 
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търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да се 
използват за:

от търга за квоти, посочен в 
параграф 2, както и всички 
постъпления от търга по буква б) на 
същия параграф, се използват за 
намаляване на евентуално 
отрицателно икономическо 
въздействие на схемата на 
Общността.   Държавите-членки 
могат да използват постъпленията 
за компенсиране на потребителите 
във връзка с по-високите цени и 
предприятията във връзка с по-
големите разходи. Социални аспекти, 
като например евентуално 
повишаване на цената на 
електроенергията за домакинства с 
ниски и средни доходи, може също да 
бъдат разгледани.
20 % от приходите, получени от търга за 
квоти, посочени в параграф 2, както и 
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф следва да се използват 
за следното, по ред на 
приоритетност:

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

a) мерки за предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни, и 
стимулиране на залесяването и 
повторното залесяване;

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20 % 
до 2020 г.

б) приспособяване към въздействието 
на изменението на климата и 
улесняване на приспособяването на 
развиващите се страни към 
въздействието на изменението на 
климата;
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в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) временна подкрепа за улавяне и 
геоложко съхранение на парникови 
газове, и по-специално от въглищни 
електроцентрали; и

г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;

г)  покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.

д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;
е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата,  както и
ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.

Or. en

Обосновка

Earmarking of revenues raises the welfare costs of meeting climate objectives as Member 
States would be limited in their possibility to offset increases in effective carbon prices by 
compensating consumers with income taxes or lower corporate taxes. Therefore, only 20% of 
proceeds from auctioning should be earmarked. Avoiding deforestation and investment in 
climate change adaptation are then the most important investment options. Deforestation is 
an important source of CO2 emissions and implies huge biodiversity loss.

Изменение 311
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне 20 % от приходите, получени 
от търга за квоти, посочени в параграф 

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

всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф, се използват за:

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

a) една четвърт за мерки за принос 
към средствата за предотвратяване 
на обезлесяването и увеличаване на 
залесяването и повторното 
залесяване в страни, които са 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение, като се 
вземат предвид:

- правата и потребностите на 
местното население;

- съхраняването на 
биоразнообразието; и

- устойчивата експлоатация на 
горски ресурси;

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20 % 
до 2020 г.

б) половина за намаляване на 
емисиите в Европейския съюз и други 
страни, ратифицирали бъдещото 
международно споразумение, 
например посредством 
научноизследователски и развойни 
дейности, пускане на пазара на 
енергийно ефективни продукти, 
понижаване на данъците и налозите 
върху екологосъобразни технологии, 
като екологосъобразни видове 
транспорт, например автобусен и 
железопътен транспорт, и пренос на 
технологии към страни, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение, 
например чрез Глобалния фонд за 
енергийна ефикасност и възобновяеми 
енергийни източници; и

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 

в) една четвърт за улесняване на 
приспособяването към 
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въглищни електроцентрали; неблагоприятните последици от 
изменението на климата в страни, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение относно 
изменението на климата.

г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;
д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;
е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата,  както и
ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.

Or. en

Обосновка

The author of the amendment shares the general approach of the rapporteur but seeks to 
further improve it. It needs to be the target of the Parliament that all the money shall be used 
for the purpose of the directive. It seems to be appropriate to spend the maximum amount on 
emission reductions not only in third countries but also in the European Union and to 
promote research and technology. Low emissions transport, such as railways, can be 
negatively affected by the directive as it stands. That is why some of the money should be used 
to reduce costs.

Изменение 312
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Поне 50 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
се прехвърлят от държавите-членки 
към учреден на общностно или 
международно равнище фонд за:

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

a) една четвърт за изграждане на 
капацитет в развиващите се страни, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение, за 
осигуряване на база за надеждни и 
основани на пазарни принципи 
проекти за предотвратяване на 
обезлесяването и за залесяване и 
повторно залесяване и дейности в 
тези страни, като се вземат предвид: 

- правата и потребностите на 
местното население;
- съхраняването на 
биоразнообразието; и
- устойчивата експлоатация на 
горски ресурси;

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20 % 
до 2020 г.

б) една четвърт за намаляване на 
емисиите в развиващите се страни, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение, и за 
пренос на технологии към тези 
страни, например посредством 
подкрепа и финансиране на 
развитието и прилагане на улавяне и 
съхранение на въглерод и посредством 
Глобалния фонд за енергийна 
ефикасност и възобновяеми енергийни 
източници; и

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) половината за улесняване на 
приспособяването към 
неблагоприятните последици от
изменението на климата в развиващи 
се страни, ратифицирали бъдещото 
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международно споразумение относно  
изменението на климата, 
включително посредствам участие в 
Световния алианс за борба с 
изменението на климата.

г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;
д) подпомагане на развиващите се 
страни да се приспособят към 
последиците от измененията на 
климата;
е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата,  както и 
ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.

Or. en

Изменение 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. 45 % от приходите, получени от търга 
за квоти, посочени в параграф 2, както и 
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф следва да бъдат 
вписани по съответния начин в 
бюджетите на държавите-членки и 
следва да се използват за:

а) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 

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

ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата и финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии; 

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

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

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

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

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

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

ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата на 
Общността на национално равнище.

з) ограничаване на социалното 
въздействие на покачващите се цени 
на енергията;
и)  предприемане на мерки за борба с 
причините за изменението на 
климата или за адаптиране към него; 
както и
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й) създаване на работни места и 
организиране на курсове за обучение и 
преквалификация за посрещане на 
нуждите на енергийно ефективни 
отрасли на промишлеността; 
45 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2 
по-горе, включително всички приходи 
от търга по буква б) на същия 
параграф, следва да бъдат върнати, по 
съответния начин, на дружествата, 
чиито квоти са били отдадени на 
търг, и следва да бъдат използвани за 
инвестиции в операции по внедряване 
на нови технологии с оглед 
повишаване на енергийната 
ефективност, както и за създаване на 
работни места и организиране на 
курсове за обучение и 
преквалификация на служители за 
посрещане на нуждите на новите 
енергийно ефективни технологии, 
които се използват.
10 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2 
по-горе, включително всички приходи 
от търга по буква б) на същия 
параграф, следва да бъдат внесени в 
специален фонд на Общността за 
покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността. 

Or. ro

Обосновка

Climate change is a reality, but, unfortunately, the Community budget does not prioritise 
actions to fight it. The auctions will generate significant revenues. At both Community and 
national level, guidelines must be established for utilising those revenues in line with the 
objectives for which the system was set up.
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Изменение 314
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

б) развитие на възобновяемите
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20% до 2020 
г., включително инвестиции в 
технологии за концентрирана 
слънчева електроенергия в 
Европейския съюз или трети 
държави;

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;
г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването 
или проекти за възстановяване на 
деградирали почви или гори, по-
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специално в най-слабо развитите 
страни;

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Изменение 315
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Поне 20 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2 
следва да се използват за една или 
повече от следните цели:
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a) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата и финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;

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

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) технологии за „чисти въглища“, 
включително улавяне и геоложко 
съхранение на парникови газове, и по-
специално от въглищни 
електроцентрали;

ва) модернизация на горивни 
инсталации, които използват 
въглища или заменянето им с по-
ефективни инсталаци с по-малки 
емисии на CO2;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

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

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

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

е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на жилищата; 
както и
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ж) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата на 
Общността.

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

Or. en

Обосновка

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Изменение 316
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Поне 20 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2 
следва да се използват за една или 
повече от следните цели:

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

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

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 



PE409.650v01-00 34/72 AM\734732BG.doc

BG

на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) технологии за „чисти въглища“, 
включително улавяне и геоложко 
съхранение на парникови газове, и по-
специално от въглищни 
електроцентрали;

ва) модернизация на горивни 
инсталации, които използват 
въглища или заменянето им с по-
ефективни инсталаци с по-малки 
емисии на CO2;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen, 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.
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Изменение 317
Lena Ek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Приходите, получени от търга за 
квоти, посочени в параграф 2, както и 
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф, се използват в 
специално създаден за целта фонд, 
администриран на равнището на 
Общността от Комисията или от 
компетентен орган, определен от 
Комисията, за:

Or. en

Обосновка

The EU ETS is not a general tax. It is vital that the revenues arising from auctioning are 
spent 100% on measures to reduce emissions, mitigate any negative impacts of the 
Community scheme and support the developing world. As this is an EU scheme and as tacking 
climate change is a collective EU goal, it is logical for the revenues to be administered in a 
Community level fund. This will be more efficient and will ensure a significant pool of 
resources.

Изменение 318
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Приходите, получени от търга за 
квоти, посочени в параграф 2, се 
използват за:
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да се използват за:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 319
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Приходите, получени от търга за 
квоти, посочени в параграф 2, както и
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф, се използват за:

Or. en

Изменение 320
Marie-Noëlle Lienemann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всички приходи, получени от търга 
за квоти, посочени в параграф 2, както и 
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф се използват за:
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използват за:

Or. en

Обосновка

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Изменение 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

All auctioning revenue should be spent on tackling climate change.

Изменение 322
Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

за квоти, посочени в параграф 2, както и 
всички приходи от търга по буква б) на 
същия параграф следва да се използват 
за:

Or. en

Обосновка

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.

Изменение 323
Dan Jørgensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The auctioning revenues give Member States the means to invest in climate friendly initiatives 
in the EU and in Technology Transfer, mitigation in non-Annex I countries and help 
developing countries adapt to the negative consequences of climate change.
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Изменение 324
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Поне 50% от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да се 
използват за:

Or. fr

Обосновка

Auctioning of allowances has to lead to a financial transfer from polluting industries to 
activities serving to develop renewable energy sources or to store carbon or prevent its 
release from storage. Certification consistent with the six Helsinki criteria for sustainable 
forest development, especially the sixth criterion, relating to socio-economic benefits, should 
be the principal condition to which continuing exploitation of topical forests should be 
subject. In the EU between 10% and 20% of greenhouse gas emissions are offset by the 
forestry and timber sector.

Изменение 325
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Поне 50% от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф следва да се 
използват за:

Or. nl
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Обосновка

The auctioning of emissions allowances is not intended to generate additional revenue for the 
State, but is designed to be an efficient and market-based allocation mechanism. The proceeds 
should therefore be channelled back to the undertakings concerned, thereby providing them 
with the necessary funds to invest in innovative energy-saving technologies.

Изменение 326
Daciana Octavia Sârbu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Поне 50 % от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 2, 
както и всички приходи от търга по 
буква б) на същия параграф могат, 
наред с другото, да се използват за:

Or. en

Обосновка

The list of the measures and actions to be undertaken in order to fight climate change needs 
to be as flexible as possible. Earmarking the revenues should ensure that money is used to 
meet the proposed objective according with the priorities and capacities of each Member 
State.

Изменение 327
Anne Ferreira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 

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

национални мерки в подкрепа на 
енергийната ефективност и участие 
във Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на
климата, при отчитане по-специално 
на местните здравни и социални 
структури, и финансиране на 
изследователска и развойна дейност за 
намаляване на емисиите и съответно 
адаптиране, включително участие в 
инициативи в рамките на Европейски 
стратегически план на енергийните 
технологии;

Or. fr

Обосновка

Mindful of the fact that climate change is a pressing problem with far-reaching implications 
for public health, the medical care sector is seeking to provide practical solutions as quickly 
as possible. To meet these major challenges and lessen its own environmental footprint, it will 
need new resources and additional support. In addition, local authorities need to be equipped 
with the facilities required in order to cope both with the risks engendered by climate change 
and with social demand and problems of social justice where citizens are concerned.

Изменение 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително чрез участие във 
Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата и финансиране на 

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

изследователска и развойна дейност на 
отраслите в обхвата на действие на 
настоящата директива за намаляване 
на емисиите и съответно адаптиране, 
включително участие в инициативи в 
рамките на Европейски стратегически 
план на енергийните технологии и 
Европейските технологични 
платформи; 

Or. en

Обосновка

Since one of the basic assumptions of the Community scheme is that the installations under its 
scope can contribute substantially to the EU's abatement objectives, revenues generated from 
these installations should be channelled towards these.  The EU Technology Platforms is a 
successful instrument and should be strengthened.

Изменение 329
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl
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Обосновка

Except for restricting greenhouse gas emissions, all the objectives mentioned in paragraph 3 
are vital, including restricting gas and dust emissions. It is therefore unwarranted to make the 
radical reduction of greenhouse gas emissions the priority legitimate environmental target, 
since it concerns a different category of restrictions and targets.

Изменение 330
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., по-специално изграждането 
на „умна мрежа”, както и този за 
увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до 2020 г.

Or. en

Изменение 331
Anne Ferreira

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) финансиране на 
научноизследователски и развойни 
дейности, съсредоточени върху 
енергийната ефикасност и чистите 
технологии в отраслите, попадащи в 
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обхвата на настоящата директива;

Or. fr

Обосновка

Revenue from auctions should, as a matter of principle, be used to create future low-carbon 
sectors. The funds must accordingly be reinvested in the sectors concerned. Auction revenue 
must also facilitate the implementation of a balanced European energy policy based, among 
other things, on energy efficiency measures.

Изменение 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове;

Or. en

Обосновка

Since one of the basic assumptions of the Community scheme is that the installations under its 
scope can contribute substantially to the EU's abatement objectives, revenues generated from 
these installations should be channelled towards these.  The EU Technology Platforms is a 
successful instrument and should be strengthened.

Изменение 333
Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от
въглищни електроцентрали;

в) преобразуване на въглища в газ във 
въглищни електроцентрали;

Or. en

Изменение 334
Evangelia Tzampazi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;

в) екологосъобразно улавяне и геоложко 
съхранение на парникови газове, и по-
специално от въглищни 
електроцентрали;

Or. el

Обосновка

The spring 2007 Council Summit called for the environmentally safe use of CCS technology.

Изменение 335
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) възможност за по-нататъшно 
разработване на чисти енергийни 
носители като водорода;
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Or. en

Изменение 336
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) по-нататъшно разработване на 
чисти енергийни източници като 
водорода;

Or. nl

Изменение 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предотвратяване на 
обезлесяването, и по-специално в най-
слабо развитите страни;

г) борба с обезлесяването и 
насърчаване на залесяването и на 
повторното залесяване, както в ЕС, 
така и в най-слабо развитите страни, 
както и стимулиране на опазването 
на горите и използването на 
дървесината за строителни или 
промишлени цели (дървени плоскости, 
целулоза и др.), или за добиване на 
енергия, като се създаде или 
популяризира верига на 
оползотворяване за употреба на 
дървесина от горите, в съответствие 
с по-обширните цели на устойчивото 
управление на горите и опазването и 
стимулирането на 
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биоразнообразието; 

Or. fr

Обосновка

Studies have shown that forests in their present state could have quite an important role to 
play in terms of the CO2 emissions caused by energy. The March 2007 European Council took 
note of that fact. Forests and trees capture and, to a large extent, store CO2, which they do 
not release into the atmosphere unless they are burned. The timber value chain therefore 
needs to be promoted, covering every stage from the conservation and upkeep of forests to the 
manufacture of wooden products. To that end a portion of auction revenue should be 
earmarked for the timber industry so as to enable forests to be managed sustainably.

Изменение 338
Patrick Louis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни;

г) предотвратяване на обезлесяването, и 
по-специално в най-слабо развитите 
страни, особено чрез доразработване 
на сертифицирането, както и чрез 
допълнителни мерки от страна на 
държавите-членки или техните 
региони за по-ползотворно действие 
за смекчаване на глобалното 
затопляне, без обаче при това да се 
нарушават останалите функции на 
горите;

Or. fr

Обосновка

Auctioning of allowances has to lead to a financial transfer from polluting industries to 
activities serving to develop renewable energy sources or to store carbon or prevent its 
release from storage. Certification consistent with the six Helsinki criteria for sustainable 
forest development, especially the sixth criterion, relating to socio-economic benefits, should 
be the principal condition to which continuing exploitation of topical forests should be 
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subject. In the EU between 10% and 20% of greenhouse gas emissions are offset by the 
forestry and timber sector.

Изменение 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) преодоляване на социалните 
последици за уязвимите домакинства и 
по-специално за домакинствата с
ниски доходи, които изпитват 
проблеми при плащането на 
сметките си за електричество и са 
жертви на „енергийна бедност”. 
Подобни мерки следва да включват 
финансово подпомагане и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност на жилищата.

Or. en

Обосновка

Auctioning revenue should be used to tackle energy poverty.

Изменение 340
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 

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

подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на жилищата 
или насърчаване на благоприятни за 
климата транспортни средства;  
както и

Or. en

Изменение 341
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Остатъкът от приходите, получени 
от отдаването на търг, посочено в 
параграф 2, може да бъде насочен 
обратно към предприятията, които 
са участвали в този търг и/или от 
които се е изисквало да заплатят по-
високи цени на електроенергия в 
резултат на отдаването на търг в 
електроенергийния сектор. 
Приходите могат да бъдат насочени 
под формата на намаляване на други 
данъци и/или социално-осигурителни 
вноски или посредством предоставяне 
на технологии.

Or. nl

Обосновка

The auctioning of emissions allowances is not intended to generate additional revenue for the 
State, but is designed to be an efficient and market-based allocation mechanism. The proceeds 
should therefore be channelled back to the undertakings concerned, thereby providing them 
with the necessary funds to invest in innovative energy-saving technologies. 
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Изменение 342
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поне 50% от приходите се използват 
за финансиране на намаляването на 
емисиите на парникови газове, 
избягване на обезлесяването и 
деградацията и приспособяване към 
изменението на климата в държави, 
които са страни по РКОНИК, но не са 
изброени в приложение І.

Or. en

Изменение 343
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки, в 
съответствие с правилата за 
държавна помощ за опазване на 
околната среда, възстановяват поне 
50% от приходите, получени от 
търга за квоти, посочени в параграф 
2, включително всички приходи от 
търга по буква б) на същия параграф, 
на дружествата на тяхна 
територия, които са участвали в 
търга, при условие че средствата ще 
бъдат вложени в технологии с ниски 
емисии на въглерод, включително 
улавянето и геоложкото съхранение 
на парникови газове. Не се допуска 
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възстановяване на средства на 
генератори на електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с промишлено 
потребление на топлоенергия или от 
остатъчни материали от 
промишлени процеси.

Or. en

Обосновка

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may, under the state aid rules, give support to 
environmental investments by companies but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to 
participating companies. The power sector will get no revenues back because they can easily 
pass the costs on to their customers.

Изменение 344
Riitta Myller

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Приходите от търговете следва 
да бъдат насочени към развиващите 
се и развитите страни за целите на 
адаптирането и мерките за 
намаляване на емисиите. 
Развиващите се и развитите страни 
следва да бъдат подпомагани при 
внедряване на най-добрите практики 
и технологии и на възобновяеми 
източници на енергия. Би било удачно 
да се определи как могат да се 
включат съществуващите механизми 
за финансиране с оглед разпределяне 
на приходите от търговете по начин, 
който да даде възможност за 
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открито и прозрачно разпределение и 
за използване за постигането на 
реално намаляване на емисиите.

Or. fi

Изменение 345
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпределянето на средствата за 
целите, изброени в параграф 3, следва 
да осигури добър баланс между 
разходите в рамките на Съюза и 
разходите в развиващите се страни.

Or. en

Обосновка

Developing countries are likely to suffer disproportionately from the effects of climate change 
although the vast majority of greenhouse gas emissions to date are the responsibility of 
industrialised countries, either directly or as the final consumers of goods produced in 
developing countries.  For these reasons, it is desirable that the proceeds of auctioning be 
shared between developing countries, many of whom lack resources to fund mitigating 
measures, and projects within the Union.

Изменение 346
Kathy Sinnott

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Приходите, които не са 
оползотворени в съответствие с 
параграф 3, включително всички 
приходи от търговете, посочени в 
параграф 2, буква б), следва да бъдат 
използвани за:
a) намаляване на емисиите на 
парникови газове, за адаптиране към 
последиците от изменението на 
климата и за финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност за намаляване на емисиите и 
за адаптиране, включително участие 
в инициативи в рамките на 
Европейския стратегически план на 
енергийните технологии;
б) развитие на устойчивите 
възобновяеми енергийни източници с 
оглед спазване на ангажимента на 
Общността за 20 процентно 
използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г.;
в) спазване на ангажимента на 
Общността за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.
г) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали;
д) финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност в сферата на енергийната 
ефективност и чистите устойчиви 
технологии в отрасли, попадащи в 
приложното поле на директивата;
е) допълнителни мерки за 
предотвратяване на обезлесяването, 
за насърчаване на устойчивото 
залесяване и горско стопанство в 
Европа и за производство и 
мобилизиране на устойчива биомаса в 
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Общността;
ж) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата; 
з) насърчаване на преход към форми 
на транспорт с ниски емисии, 
включително преход от един към друг 
вид транспорт и компенсиране на 
повишената стойност на енергията 
за електрическа тяга в железопътния 
сектор; както и 
и) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.

Or. en

Обосновка

All new and developing energies must be sustainable and the European Parliament should 
promote sustainability where appropriate.

Изменение 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Приходите, които не са 
оползотворени в съответствие с 
параграф 3, включително всички 
приходи от търговете, посочени в 
параграф 2, буква б), следва да бъдат 
използвани за:

а) намаляване на емисиите на 
парникови газове, за адаптиране към 
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последиците от изменението на 
климата и за финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност за намаляване на емисиите и 
за адаптиране, включително участие 
в инициативи в рамките на 
Европейския стратегически план на 
енергийните технологии;
б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 
използване на 20% енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г.;
в) спазване на ангажимента на 
Общността за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20% до 
2020 г. 
г) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове и по-специално от 
въглищни електроцентрали, 
включително необходимите 
инвестиции в инфраструктура за 
целите на транспорта и 
съхранението; 
д) финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност в сферата на енергийната 
ефективност и чистите технологии 
в сектори, попадащи в приложното 
поле на директивата;
е) допълнителни мерки за 
предотвратяване на обезлесяването, 
за насърчаване на устойчивото 
залесяване и горско стопанство в 
Европа и за производство и 
мобилизиране на устойчива биомаса в 
Общността;
ж) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата;
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з) насърчаване на преход към форми 
на транспорт с ниски емисии, 
включително преход от един към друг 
вид транспорт и компенсиране на 
повишената стойност на енергията 
за електрическа тяга в железопътния 
сектор; и
и) покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
на Общността.

Or. pl

Обосновка

The revenue should not be confined to coal-fired power stations; the question of 
infrastructures also needs to be addressed.

Изменение 348
Chris Davies

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Приходите, които не са 
оползотворени в съответствие с 
параграф 3, включително всички 
приходи от търговете, посочени в 
параграф 2, буква б), следва да бъдат 
използвани за:
a) намаляване на емисиите на 
парникови газове, за адаптиране към 
последиците от изменението на 
климата и за финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност за намаляване на емисиите и 
за адаптиране, включително участие 
в инициативи в рамките на 
Европейския стратегически план на 
енергийните технологии;
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б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 
процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г.;
в) спазване на ангажимента на 
Общността за увеличаване на 
енергийната ефективност с 20 % до 
2020 г.
г) улавяне и геоложко съхранение на 
парникови газове, и по-специално от 
въглищни електроцентрали, 
включително необходимите 
инвестиции в инфраструктура за 
целите на транспорта и 
съхранението;
д) финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност в сферата на енергийната 
ефективност и чистите технологии 
в сектори, попадащи в приложното 
поле на директивата;
е) допълнителни мерки за 
предотвратяване на обезлесяването, 
за насърчаване на устойчивото 
залесяване и горско стопанство в 
Европа и за производство и 
мобилизиране на устойчива биомаса в 
Общността;
ж) преодоляване на социалните 
последици за домакинства с ниски и 
средни доходи посредством 
подобряването на тяхната енергийна 
ефективност и изолацията на 
жилищата; 
з) насърчаване на преход към форми 
на транспорт с ниски емисии, 
включително преход от един към друг 
вид транспорт и компенсиране на 
повишената стойност на енергията 
за електрическа тяга в железопътния 
сектор; както и
и)  покриване на административните 
разходи по управлението на схемата 
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на Общността.

Or. en

Обосновка

The use of revenues should not be restricted to coal fired power plants only and but should 
also address the issue of infrastructure.

Изменение 349
Jan Mulder

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Приходите, ползвани в 
съответствие с параграф 3а, следва 
да се изразходавт за проекти в 
различни отрасли, като се взема 
предвид относителния принос на 
различните отрасли за натрупаните 
суми.

Or. en

Изменение 350
Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО, 
информация за оползотворяването на 
средствата за всяка една от тези цели.

4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО, 
информация за оползотворяването на 
средствата за всяка една от тези цели и 
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географското разпределение на 
оползотворяването на средствата.

Or. en

Обосновка

It is important to improve transparency, to allow compliance with the obligation in Article 10 
paragraph 3a to be assessed and to ensure that, taken as a whole, the Union's effort is being 
distributed effectively.

Изменение 351
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки разпределят 
поне 30% от приходите, посочени в 
параграф 3, за политиките и 
мерките, упоменати в точки а), г) и д) 
на този параграф. Параграфът се 
прилага само по отношение на 
държави-членки, които са си 
поставили по-високи цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за 2020 г. в сравнение с 
емисиите за 2005 г.

Or. en

Обосновка

Financing mitigation measures in non-Annex I countries is essential for getting a global 
agreement on climate change. The EU and other Annex I countries need to bear their 
historical responsibility for damage caused in developing countries by their own greenhouse 
gas emissions.
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Изменение 352
Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Комисията се консултира с всички 
съответни заинтересовани страни 
преди да внесе този акт. Отдаването 
на търг е замислено и се провежда така,
че да гарантира, че:

a) целта на търговете е отдаването 
на квотите на оператори и/или 
пазарни посредници на определена от 
пазара цена, а не максимизиране на 
печалбите или постигане на 
предварително установена цена;
б) през цялото време се поддържа 
достатъчно ликвидност на пазара, 
по-специално по отношение на 2013 г. 
За тази цел процесът следва да бъде 
предсказуем, особено по отношение на 
графика и последователността на 
търговете и обемите, които ще се 
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предоставят;
в) търговете са отворени за участие 
за всички титуляри на валидни 
партиди в рамките на схемата на 
Общността, които могат да 
представят финансова гаранция, че 
офертите ще бъдат изпълнени;
г) всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат справедлив и равен достъп до 
търга и могат да участват 
пълноценно;
д) участието не води до неоправдана 
финансова тежест за операторите;
е) всички участници имат достъп до 
една и съща информация по едно и 
също време;  и
ж) участниците в търга не сключват 
тайни споразумения или предприемат 
други действия, които да пречат за 
неговото протичане. 

Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от директивата 
чрез нейното допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Auctions need to comply with basic principles of transparency, openness and simplicity.   In 
order to ensure that the market is as free as possible from manipulation it is important to 
ensure that bids can come from many sources, including individuals, organisations and 
companies not associated directly with power generation.
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Изменение 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-късно до 31 декември 2009 г. 
Комисията приема регламент, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3,  относно графика, 
управлението и други аспекти на търга, 
за да гарантира откритото му, прозрачно 
и недискриминационно протичане.
Системата за отдаване на търг е 
предназначена да гарантира 
постоянно ликвиден и прозрачен 
пазар. За да се гарантира 
постигането на тези цели, 
горепосоченият регламент се 
основава на следните принципи:

- трябва да се гарантира достъп до 
търга на минимална цена за всеки 
участник, предоставил 
доказателства за 
платежоспособност и притежаващ 
открита партида в регистъра на 
квотите;
- регламентът трябва да определя 
план за отдаваните на търг 
количества, който да е в 
съответствие със сроковете за 
възстановяване на квоти и с 
ограниченията за дружествата във 
връзка с техните касови наличности;
планът трябва да изключва всяка 
възможност за провеждане на само 
един търг за целия съответен срок.



AM\734732BG.doc 63/72 PE409.650v01-00

BG

Or. fr

Обосновка

The future comitology regulation must be based on more clear-cut aims and principles than 
those set out in the present proposal, since the resulting arrangement  will have a decisive 
impact on the operation of the market. Provision should be made to adopt the regulation no 
later than 31 December 2009. Additions to the list in question, where the stakeholders 
concerned so request, should also be permitted up to a June 2009 cut-off date. It would be 
undesirable for the final list to be revised every three years, as this would give rise to 
unacceptable legal uncertainty.

Изменение 354
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-късно до 31 декември 2009 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, като се вземат предвид 
принципите, посочени в приложение 
IIб, така че да гарантира, че всички 
оператори, и по-специално всички 
малки и средни предприятия, които 
попадат в обхвата на схемата, имат 
пълен достъп до права на емисии и че 
се избягват спекулациите.
Регламентът ще гарантира, че 
въздействието на системата на 
търгове върху новите държави-членки 
ще бъде равномерно разпределено в 
съответствие и с икономическата 
мощ на държавата-членка, измервана 
посредством брутния вътрешен 
продукт, а не единствено според 
специфичните национални емисии на 
CO2. Това решение се договаря от 
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Европейския парламент и Съвета по 
процедурата на съвместно вземане на 
решение.

Or. en

Обосновка

The rule of proportionate sharing of impact in relation to implementation of European 
Regulations is a fundamental principle of the European Union functioning in its current 
shape.

Изменение 355
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-късно до 30 юни 2010 г. 
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно, хармонизирано и 
недискриминационно протичане. 
Отдаването на търг е замислено, така че 
да ограничи достъпа до „първичния 
пазар”, като допусне само 
инсталации, които са обект на 
схемата на Общността, и да 
ограничи количеството на 
придобиваните от тях квоти в 
рамките на производствения им 
капацитет и за тази цел да гарантира, 
че всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Необходимо е също така да 
се въведе основан на пазарни принципи 
инструмент за предотвратяване на 
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резки колебания на цените на 
квотите и осигуряване на 
устойчивост на макроиконоическата 
среда.
Тази мярка се приема в съответствие с 
процедурата, посочена в член 251 от 
Договора.

Or. en

Обосновка

The proposed provision aims at safeguarding access to allowances by emitters across the EU, 
including poorer EU Member States. They should be also protected from speculation by 
major financial intermediaries. The expected huge fluctuations of prices of CO2 allowances 
after 2012 need to be addressed by a market-based mechanism not impeding the integrity and 
flexibility of the carbon market.

Изменение 356
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно до 31 декември 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане.

Най-късно до 31 юни 2010 г. Комисията 
приема регламент относно графика, 
управлението и други аспекти на търга, 
за да гарантира откритото му, 
прозрачно, хармонизирано и 
недискриминационно протичане. 
Отдаването на търг е замислено, така че 
да ограничи достъпа до „първичния 
пазар”, като допусне само 
инсталации, които са обект на 
схемата на Общността, и да 
ограничи количеството на 
придобиваните от тях квоти в 
рамките на производствения им 
капацитет и за тази цел да гарантира, 
че всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
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които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане.

Необходимо е също така да се въведе 
основан на пазарни принципи 
инструмент за предотвратяване на 
резки колебания на цените на 
квотите и осигуряване на 
устойчивост на макроиконоическата 
среда.

Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, 
се приема в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член [23, параграф 3].“

Тази мярка се приема в съответствие с 
процедурата, посочена в член 251 от 
Договора.

Or. en

Обосновка

The proposed provision aims at safeguarding access to allowances by emitters across the EU, 
including poorer EU Member States. They should be also protected from speculation by 
major financial intermediaries. The expected huge fluctuations of prices of CO2 allowances 
after 2012 need to be adressed by a market-based mechanism not impeding the integrity and 
flexibility of the carbon market.

Изменение 357
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно до 31 декември 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 

5. Най-късно до 31 декември 2009 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
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всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Auctioning for 2013 should start in 2010/2011 to allow operators to buy allowances in 
advance of the start of phase III. The date at which the Commission is to adopt the Regulation 
on auctioning rules should therefore be brought forward to 2009.

Изменение 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Изменение 359
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане. Начинът на организиране 
на търговете е единен за цяла Европа,
така че да гарантира, че всички 
оператори, и по-специално всички 
малки и средни предприятия, които 
попадат в обхвата на схемата, имат
пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Датите и броят на 
търговете, които се провеждат в 
държави-членки в цяла Европа се 
хармонизират за цяла Европа в 
регламент, който следва да бъде 
приет с цел рентабилност на 
транзакциите, ясна информация за 
цените и липса на дискриминация, 
като търговете се провеждат в 
редовни сесии или чрез текуща 
продажба от европейските борси за 
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електроенергия. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].“

Or. de

Обосновка

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung.  Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Изменение 360
Jens Holm

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
прозрачно и недискриминационно 
протичане по начин, който намалява 
до минимум възможностите за 
спекулации. Отдаването на търг е 
замислено, така че да гарантира, че 
всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат пълен достъп до търга, и че други 
участници в търга не пречат за неговото 
протичане. Тази мярка, целяща 
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приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

изменение на несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Experience from the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in renewable projects and 
so making such investments less attractive. The new system should include measures to 
discourage speculation, such as a levy on transactions which could be differentially targeted 
on traders who, on average, hold permits for a short period of time.

Изменение 361
Caroline Lucas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. 60 милиона квоти се заделят за 
отдаване на търг от Комисията до 31 
декември 2015 г., в качеството на 
източник на финансиране на 
гарантирана цена от 25 евро на тон 
съхранен или избягнат CO2, за 
първите 12 обекта, които са 
започнали с търговска цел да улавят и 
геоложки да съхраняват емисии на 
въглероден диоксид преди тази дата 
или да спестяват емисии на CO2  от 
производство на електроенергия по 
отношение на средното количество 
емисии на CO2 /GWh електроенергия, 
произведена посредством нови 
технологии за енергия от 
възобновяеми източници като
концентрирана слънчева енергия, 
мащабни или разположени в открито 
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море съоръжения за вятърна енергия
или енергия на вълните. Тази 
възможност се прилага за 
технологии, които не са били 
използвани с търговска цел до този 
момент, и за обекти, намиращи се 
навсякъде в ЕС или в трети страни, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение, при 
условие, че съществува договореност 
относно обмена на права на 
интелектуална собственост върху 
технологиите. Гарантираната цена 
се намалява, ако цената по схемата 
на Общността надвиши 35 евро, с 
оглед ограничаване на общата печалба 
от квотите по схемата на 
Общността и гарантираната цена до 
60 евро за тон съхранен или избягнат 
CO2.

Or. en

Обосновка

Building on Amendment 22 by the rapporteur, new renewable technologies that have not been 
commercially tested are incorporated in the extra financing mechanism. Supporting new 
large-scale innovations in the field of renewables presents real opportunities for kick-starting 
technologies that will make a significant contribution to achieving the targets both in EU and 
globally. A cap on the reward should apply depending on ETS carbon price.

Изменение 362
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Правителствата, както и орган, 
назначен от Комисията, могат да 
купуват и продават квоти на пазара с 
цел намаляване до минимум на 
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колебанията в цената на въглерода.

Or. en

Обосновка

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or the ECB, for 
example.
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