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Изменение 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността считано от 
2013 г. нататък, не надвишава, през 
2013 г., общото количество проверени 
емисии на тези инсталации за 
периода 2005—2007 г. Всяка следваща 
година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации, 
се коригира посредством линейния 
фактор, посочен в член 9.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is not clear whether the installations referred to address each single installation or some 
kind of grouping of installations. It is also not clear what the correction factor is to be applied 
to and for what purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated in full. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Изменение 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за преки емисии за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността, считано от 2013 
г. нататък, не надвишава, през 2013 г., 
общото количество проверени 
средногодишни преки емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.

Квоти за инсталации в такива 
отрасли или подотрасли, за които се 
определи, че има опасност от 
изместване на въглеродни емисии 
като последствие от непрекия ефект 
на отразяването на разходите за CO2
в цените на електроенергията, 
получават квоти освен за преки и за 
непреки емисии в съответствие с 
параграфи 8 и 9 и член 10б.
За отрасли и подотрасли, 
неподлежащи на разпоредбите на 
параграфи 8 и 9 и на член 10б, всяка 
следваща година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации 
се коригира посредством линейния 
фактор, посочен в член 9.
Максималното количество квоти, 
отпуснати във връзка с отразяването 
на разходите за CO2 в цените на 
електроенергията за отрасли или 
подотрасли с риск от изместване на 
въглеродни емисии, които получават 
квоти за непреки емисии в 
съответствие с параграфи 8 и 9 и 
член 10б, се основава на провереното 
средногодишно потребление на 
електроенергия от тези инсталации 
за периода 2005—2007 г.

Or. en
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Обосновка

The cap on allowances for direct emissions should not form a cap for measures to protect 
sectors or sub-sectors that are exposed to carbon leakage due to the indirect effect of CO2 
pass-through into electricity prices.  The reduction factor referred to in the paragraph should 
only be applied to the sectors not identified as having a risk of carbon leakage. A defined 
system is required to set benchmarks to provide free allocation for the pass through costs of 
CO2 in the electricity used in the energy intensive industries that are at serious risk of carbon 
leakage.

Изменение 474
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 8, максималното количество 
квоти, което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността считано от 2013 
г. нататък, не надвишава, през 2013 г., 
общото количество проверени емисии 
на тези инсталации за периода 2005—
2007 г. Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

See amendment to Article 10a paragraph 8.
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Изменение 475
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Article 1 – point 8
Директива 2003/87/ЕО
Article 10a – paragraph 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 8, максималното количество 
квоти, което служи за основа за 
изчислението на квотите за 
инсталациите, които са включени в 
схемата на Общността считано от 2013 
г. нататък, не надвишава, през 2013 г., 
общото количество проверени емисии 
на тези инсталации за периода 2005—
2007 г. Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU are not subject to the 
same carbon constraints. In the absence of an appropriate international agreement, energy-
intensive industries which are exposed to a risk of carbon leakage should receive the 
necessary amount of free allocation to prevent any transfer of emissions to countries which do 
not impose comparable emissions constraints on their local production.

Изменение 476
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 

5. Общото количество квоти, което 
служи за основа за изчислението на 
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на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, се равнява, 
през 2013 г., на общото количество 
средни проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

The Commission is proposing a bottom-up system for calculating how many free allowances 
are allocated to each installation: setting a benchmark, seeing how these add up once 
translated to installations and readjusting them if they overshoot the overall cap. To speed up 
the process and provide greater predictability to each sector, a top-down system is preferable. 
The Commission should first divide up the overall cap between sectors based on verified 
emissions and then set sector benchmarks to determine how many allowances each 
installation in a sector receives. 

Изменение 477
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
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Or. pl

Обосновка

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduced, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole, which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Изменение 478
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода от 2010 г. 
нататък. Всяка следваща година 
общото количество, разпределено на 
подобни инсталации, се коригира 
посредством линейния фактор, посочен 
в член 9.

Or. hu

Изменение 479
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността,
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации през 2008 г. или средните 
емисии от тези инсталации за 
периода 2008—2010 г. Всяка следваща 
година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации, се 
коригира посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

In many cases, there is no historical emission data of emissions available from 2005-2007 
and no obligation to store such data for all installations included in the Community scheme 
from 2013. Member States will be able to provide verified data from 2008 onwards.

Изменение 480
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г.
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността,
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации през 2008 г. или средните 
емисии от тези инсталации за 
периода 2008—2010 г. Всяка следваща 
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инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

година общото количество, 
разпределено на подобни инсталации, се 
коригира посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

In many cases, there is no historical emission data of emissions available from 2005-2007 
and no obligation to store such data for all installations included in the Community scheme 
from 2013. Member States will be able to provide verified data from 2008 onwards.

Изменение 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

5. Максималното количество квоти, 
което служи за основа за изчислението 
на квотите за инсталациите, които са 
включени в схемата на Общността 
считано от 2013 г. нататък, не 
надвишава, през 2013 г., общото 
количество проверени емисии на тези 
инсталации за периода 2005—2007 г. 
Всяка следваща година общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9, за 
да се постигне съответствие с 
количествата, определени съгласно 
параграфи 1 до 3, без да се променя 
общото количество на квотите в 
съответствие с член 9.

Or. en
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Обосновка

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Quantities in excess of the sector cap as indicated by these paragraphs 
must be met from volumes for auctioning and surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case, a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.

Изменение 482
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Съгласно правилата за безплатно 
разпределение в настоящия член, 
общото количество квоти, 
определено в параграфи 4 и 5, се 
разделя между отраслите на 
основата на техните дялове от 
проверените емисии за периода 2005-
2007 г. Всяка инсталация в рамките 
на даден отрасъл може да получи 
квоти от количеството, което може 
да се отпусне на отрасъла, съгласно 
мерките, приети по параграф 1.

Or. en

Обосновка

The Commission is proposing a bottom-up system for calculating how many free allowances 
are allocated to each installation: setting a benchmark, seeing how these add up once 
translated to installations and readjusting them if they overshoot the overall cap. To speed up 
the process and provide greater predictability to each sector, a top-down system is preferable. 
The Commission should first divide up the overall cap between sectors based on verified 
emissions and then set sector benchmarks to determine how many allowances each 
installation in a sector receives.
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Изменение 483
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Five percent of allowances is very high for the size of the New Entrant Reserve and will 
reduce the amount of allowances available for free allocation.

Изменение 484
Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички инвестиции, финансирани от 
този резерв, трябва да бъдат 
придружавани от независима 
инженерна и финансова оценка на 
предложението, която ясно да 
показва, че новото предприятие ще 
произвежда продукция с намалена с 
най-малко 70% интензивност на 
емисиите на CO2  в сравнение с 
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подобни начини за произвеждане на 
същата продукция. Изисква се също 
така независима инженерна оценка 
след въвеждането в употреба на 
новата инсталация с цел да се 
провери дали новото предприятие 
произвежда минимум 50% по-малко 
CO2 на единица продукция от всяко 
друго предприятие в ЕС. Ако 
независимата оценка след 
въвеждането в употреба не стигне до 
подобно заключение, това ще се 
разглежда като неспазване и ще 
подлежи на разпоредбите на член 16, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Free allocation for new entrants must be directed to the least CO2-intensive output per unit of 
production. The CO2 intensity measure per unit of output steers new investment into the most 
efficient and least CO2 emitting means of producing an output. All new plants will have to 
demonstrate before and after if they meet this requirement.

Изменение 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количеството се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Residual gases obtained from production processes must be used as soon as they are 
produced. The use of such gases helps to conserve resources and reduce CO2 emissions. 
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Electricity produced in this way should not be subject to auctioning

Изменение 486
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количеството се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

заличава се

Or. pl

Обосновка

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduced, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole,  which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Изменение 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количеството се коригира 
посредством линейния фактор, 
посочен в член 9.

Най-късно до 30 юни 2010 г. 
Комисията публикува напълно 
хармонизирани правила на равнище на 
Общността за разпределението на 
квоти от резерва за нови участници, 
изготвени и приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
За отрасли и подотрасли, 
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неподлежащи на разпоредбите на 
параграфи 8 и 9 от настоящия член 
или на разпоредбите на член 10б, 
всяка следваща година общото 
количество, разпределяно на подобни 
инсталации, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

Or. en

Обосновка

Clearly defined community wide regulation for the allocation of the new entrant reserve needs 
to be established with any rules covering free allocation applied consistently with those for 
existing installations.

Изменение 488
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.
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Изменение 489
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The introduction of the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as 
proposed for other sectors is necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to 
achieving full auctioning just in 2020. The main reason for this is not fully merged energy 
market of EU. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector. 
The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Изменение 490
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 491
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Безплатно се разпределят 25% квоти 
за емисии за произведена от нови 
участници електроенергия.
Разпределението се извършва на 
основата на критерии за сравнение и 
оценка, специфични за всяко гориво, и 
на най-добрите налични технологии. 

Or. en

Обосновка

No free allocation could create a massive barrier to investment and sacrifice valuable 
potential for reducing CO2 in connection with increased energy efficiency through new power 
plants. The amendment would lead to a reduction of the burden on operators and retains 
incentives to phase out old plants.

Изменение 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с потребление 
на промишлена топлинна енергия или 
произведена от остатъчни 
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материали от промишлени процеси, 
при условие, че е за нуждите на 
самите оператори на инсталациите; 
подобни квоти се разпределят 
съгласно същия принцип за 
разпределение, който се прилага за 
съответната промишлена дейност 
съгласно приложение І.
Въпреки това, когато като гориво се 
използва отпадъчен газ от 
производствен процес, всички квоти 
се разпределят безплатно на 
оператора на инсталацията, 
произвеждаща този отпадъчен газ, 
при спазване на същите принципи на  
разпределение, които се прилагат 
спрямо тази инсталация.

Or. en

Обосновка

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes. 
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Изменение 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергия, 
произвеждана от отпадъчни газове 
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от промишлени производствени 
процеси.
Когато като гориво се използва 
отпадъчен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо този отпадъчен газ, 
при спазване на същите принципи на 
разпределение, които се прилагат 
спрямо тази инсталация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергия, 
произвеждана от остатъчни газове 
от производствени процеси. 
Когато като гориво се използва 
остатъчен газ от производствен 
процес, квоти се разпределят на 
оператора на съоръжението, 
произвеждащо отпадъчния газ, при 
спазване на същите принципи, които 
се прилагат спрямо тази инсталация.
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Or. pl

Обосновка

Residual gases obtained from production processes must be used as soon as they are 
produced. The use of such gases helps to conserve resources and reduce CO2 emissions. 
Electricity produced in this way should not be subject to auctioning.

Изменение 495
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена във връзка с потребление 
на промишлена топлинна енергия или 
произведена от остатъчни 
материали от промишлени процеси; 
подобни квоти се разпределят 
съгласно същия принцип на 
разпределение, който се прилага за 
съответната промишлена дейност 
съгласно приложение І.

Or. en

Обосновка

For both environmental and economical reasons, industry has invested in CHP and power 
supply from industrial residues on site. This activity was further stimulated as a solution in 
respect of the non-liberalised energy markets and is promoted by the CHP directive. The 
proposal assumes all electricity should be treated according to the same allocation 
principles. CHP produced for industrial processes is for supplying the demand of those 
industrial processes or to bring environmental solutions. It should be therefore treated 
differently from normal power and heat generation.
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Изменение 496
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на електроенергията, 
произведена за собствено потребление 
чрез високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както това 
е посочено в Директива 2004/8/ЕО, или 
от отпадъчни газове от промишлени 
процеси; подобно разпределение на 
квоти се извършва в съответствие 
със същите мерки по прилагането, 
посочени в параграфи 7 и 8 от 
настоящия член, които се прилагат 
спрямо основния промишлен процес.

Or. en

Обосновка

In recent years, industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated according to the same allocation principles, because there is supposedly one 
electricity market. This is a misconception. Power and heat produced in connection with 
industrial processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy 
production should be allocated according to the rules applying to that sector, as they are an 
essential part of that sector.

Изменение 497
Horst Schnellhardt

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

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия за вътрешни нужди.

Or. de

Изменение 498
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се допуска безплатно разпределение 
на квоти за произведена от нови 
участници електроенергия, с 
изключение на комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия за вътрешни нужди.

Or. de

Обосновка

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing both electricity 
and heat from primary energy sources. This is specifically promoted by many Member States. 
To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, full auctioning 
should remain restricted to electricity-only plants in the power sector.



AM\734873BG.doc 23/93 PE409.657v01-00

BG

Изменение 499
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 30 юни 2010 г. 
Комисията публикува хармонизирани 
правила за разпределянето на квоти 
за нови участници и във връзка с 
оптимизирането на промишлените 
предприятия (обединяване, закриване, 
прехвърляне в рамките на ЕС), и тези 
правила се изготвят и приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

The rules governing the allocation of allowances to new entrants, the rules governing
closures and the transfer of allowances from sites which have been closed to new sites within 
the EU and the provisions governing pooling must be laid down at Community level at the 
same time as the rules governing the allocation of free allowances to existing installations.

Изменение 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. До 500 милиона квоти от резерва 
за нови участници се отпускат за 
мащабни демонстрационни проекти с 
търговска цел, които предприемат 
улавяне и геоложко съхранение на 
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въглероден диоксид на територията 
на ЕС или в развиващите се страни и 
в държави с икономики в преход извън 
ЕС, които ратифицират бъдещото 
международно споразумение.
Квотите се отпускат на проекти, 
които предвиждат разработване, при 
най-добра стойност за цената и при 
балансирано географско разпределение 
из целия ЕС, на широк обхват 
технологии за улавяне и съхранение на 
въглерод (УСВ), които използват 
разнообразни места за геоложко 
съхранение.  Отпускането на тези 
квоти зависи от това, дали е 
проверено, че се избягват емисии на 
CO2 чрез използването на  геоложко 
съхранение.
Комисията предлага структури и 
процедури за определяне на 
проектите и отпускане на квоти. Тя 
се старае да осигури убедителен 
напредък към сключване на договори 
за строителство на 12 мащабни 
демонстрационни обекта с търговска 
цел, които да бъдат показани преди 
заседанието на страните по 
РКОНИК, запланувано да се проведе в 
Копенхаген през ноември 2009 г.

Or. en

(Препратка към AM 22 от PR/727283)

Обосновка

The EU must take a lead in the development of carbon capture and storage technology if it is 
to persuade China and other major coal-using countries to ratify an international agreement 
to reduce CO2 emissions substantially.  This amendment works within the EU emissions cap 
to provide an immediate, certain and European financial mechanism to enable the first 
promoters of CCS projects meet development costs which initially make the technology 
commercially unviable.  It will provide the basis for subsequent negotiations over detail with 
the Council.
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Изменение 501
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. 60 милиона квоти годишно до 
таван от 600 милиона квоти от 
резерва за нови участници се 
отпускат за мащабни 
демонстрационни обекти, които 
предприемат улавяне и геоложко 
съхранение на въглероден диоксид на 
територията на ЕС или в 
развиващите се страни и в страни с 
икономики в преход извън ЕС, които 
ратифицират бъдещото 
международно споразумение.
Квотите се отпускат на проекти, 
чиято дейност е основана на уредба, 
предложена от Комисията, и които 
гарантират разработване на широк 
спектър технологии при най-добра 
стойност за цената. Отпускането на 
тези квоти зависи от това, дали 
реално се извършва геоложко 
съхранение на въглероден диоксид. 
Квоти, които не са необходими за 
спазване на условията на отпускане, 
остават в наличност в резерва за нови 
участници.
Комисията се старае да осигури 
сключване на договори за 
строителство на 12 мащабни 
демонстрационни обекта преди 
откриването на заседанието на 
РКОНИК, което ще се проведе в 
Копенхаген през ноември 2009 г.

Or. en

(Препратка към AM 22 от PR/727283)
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Изменение 502
Norbert Glante

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. 60 милиона квоти от резерва на 
Общността се отпускат всяка година 
на нови участници - максимум до 600 
милиона квоти - на най-малко 12 
демонстрационни съоръжения, 
извършващи улавяне и подземно 
съхранение на въглероден диоксид. Те 
се предоставят на проекти, 
изпълнявани на базата на 
споразумения, които се предлагат от 
Комисията и които имат за цел 
развитието на широк диапазон от 
технологии и варианти за съхранение 
при максимална ефективност на 
разходите. Отпускането им зависи 
от действителното количество 
геоложки съхранен въглероден 
диоксид.

Or. de

(Препратка към AM 22 от PR/727283)

Обосновка

The proposed amendment should encourage the establishment of demonstration plants to be 
decided on sooner rather than later.

Изменение 503
Kathy Sinnott

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

6a. 60 милиона квоти от резерва за 
нови участници се запазват до 31 
декември 2015 г., за да се дадат на 
първите 12 обекта, които са 
започнали с търговска цел да улавят и 
геоложки да съхраняват емисии на 
въглероден диоксид по устойчив начин 
преди тази дата, при съотношение 
от една квота за всеки тон, 
постоянно съхраняван до 2016 г. Тези 
12 обекта трябва да бъдат 
определени от Комисията преди 1 
януари 2013 г. Тази възможност важи 
за обекти навсякъде в ЕС или в трети 
държави, които са ратифицирали 
бъдещото международно 
споразумение.

Or. en

(Препратка към AM 22 от PR/727283)

Обосновка

Carbon Capture must be developed in a sustainable way and the European Parliament should 
promote sustainability where appropriate.

Изменение 504
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. 60 милиона квоти от резерва за 
нови участници се запазват до 31 
декември 2015 г., за да се дадат на 
първите 12 обекта, които са 
започнали с търговска цел да улавят и 
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геоложки да съхраняват емисии на 
въглероден диоксид преди тази дата, 
при съотношение от една квота за 
всеки тон CO2, постоянно съхраняван 
до 2016 г. Тези 12 обекта трябва да 
бъдат определени от Комисията 
преди 1 януари 2013 г.

Or. en

(Препратка към AM 22 от PR/727283)

Обосновка

For clarification purposes.

Изменение 505
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Article 1 – point 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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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 billion per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/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 506
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The chapter referring to allocation of allowances based on benchmark methods contains such 
a solution.
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Изменение 507
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Transitional free allocation is only allowed if no international agreement is reached. 
Allocation should then be based on benchmarks to guarantee a level playing field, preferably 
in terms of CO2 emission per unit of output. They incorporate fuel consumption, fuel type and 
process efficiency in CO2-efficient technologies. The exact design of and updating procedure 
for benchmarks is, however, only relevant at a later stage, once the international agreements 
have been concluded.

Изменение 508
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

приложение I към директивата, се 
определят единни общностни 
критерии за сравнение и оценка и те 
се приемат и контролират в рамките 
на една хармонизирана процедура. Въз 
основа на тези критерии за сравнение 
и оценка инсталациите получават до 
100% безплатно разпределение на 
квоти. Инсталации, които не 
произвеждат електроенергия чрез 
комбинирано производство на топло-
и електроенергия, се изключват от 
безплатното разпределение на квоти. 

Or. de

Обосновка

Industrial production installations are constantly forced to optimise their energy efficiency so 
as to survive against international competition. The pressure of international competition 
means that financial burdens arising from an emissions trading system confined to Europe 
cannot be passed on via products. This would jeopardise their competitiveness and would 
result in the relocation of production to countries unburdened by climate change legislation.

Изменение 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 80 % от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това 
безплатното разпределение на квоти 

7. До влизането в сила на 
международно споразумение и 
съгласно членове 10б и 28, 
количеството безплатно разпределени 
квоти за инсталации, които не са 
обхванати от параграф 2, през 2013 г. 
и през всяка следваща година 
представлява 100 % от количеството, 
определено в съответствие с мерките, 
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започва годишно да намалява с 
еднаква стойност до пълното 
преустановяване на тази практика 
през 2020 г.

посочени в параграф 1, без да се 
променя общото количество квоти 
съгласно член 9.

Or. en

Обосновка

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition.  Auctioning 
imposes incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.

Изменение 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. До влизането в сила на 
международно споразумение, 
количеството безплатно разпределени 
квоти за инсталации, които не са 
обхванати от параграф 2, през 2013 г. 
и през всяка следваща година 
представлява 100 % от количеството, 
определено в съответствие с мерките, 
посочени в параграф 1, без да се 
променя общото количество квоти 
съобразно член 9.

Or. en
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Обосновка

Manufacturing industry shall receive 100% free allocation of the emissions credits, on the 
basis of the benchmarking methodology, to avoid being exposed to a competitive 
disadvantage compared to industries outside the EU, which are not subject to equivalent 
emissions reduction measures. Free allocation in no way alters or diminishes the –21% 
emissions reduction target attributed to the ETS sector, because the number of emissions 
rights is the same as in the case of an allocation based on auctioning.

Изменение 511
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти през 2013 
г. представлява 100 % от количеството, 
определено в съответствие с параграфи 
1 до 3.

Комисията преразглежда този 
процент през 2020 г. и след това 
периодично на всеки 4 години. При 
преразглеждането се вземат предвид 
наблюдаваните въздействия върху 
околната среда и икономиката. 
Провеждат се консултации с всички 
съответни социални партньори. 
Всички мерки, взети от Комисията 
вследствие на това преразглеждане, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Auctioning is applied on the assumption of cost-pass-through ability. The effects of these on 
installations under risk of carbon leakage might be substantial. This effect is reinforced by the 
different ability for cost-pass-through between electricity generators and manufacturing 
industry.  Therefore, auctioning for the manufacturing industry should not be introduced. 
Clarification on the need to allocate according to the allowance volumes as calculated by the 
application of benchmarks.

Изменение 512
Urszula Krupa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти по 
параграф 3 от настоящия член през 2013 
г. представлява 80% от количеството, 
определено в съответствие с мерките, 
посочени в параграф 1.

Or. pl

Обосновка

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduce, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
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the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole, which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Изменение 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти през 2013 
г. представлява 100% от 
количеството, определено в 
съответствие с параграфи 1 до 3 от 
настоящия член, като след това 
безплатното разпределение на квоти 
започва годишно да намалява с еднаква 
стойност до достигане на 80% 
безплатно разпределени квоти през 
2020 г.

Комисията извършва нов анализ на 
този процент през 2020 г.; поредните 
анализи се извършват на всеки 
четири години. Анализът включва 
влиянието върху околната среда и 
икономическите ефекти. Провеждат 
се консултации с всички 
заинтересовани социални партньори. 
Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, 
се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. pl

Обосновка

The trade is based on the assumption that the costs can be offset. The consequences of these 
provisions for installations at risk of ‘carbon leakage’ may be serious, not least because of 
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the differing capacities of energy producers and the production sector to offset the costs In 
this connection, trade in the production sector should be pursued very carefully and on the 
basis of economic analysis. The explanation is that a division is required based on the 
emission allowances determined in accordance with the benchmarks used.

Изменение 514
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти през 2013 
г. представлява 100% от количеството, 
определено в съответствие с параграфи 
1 до 3, като след това безплатното 
разпределение на квоти започва 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до достигане на 80 % 
безплатно разпределени квоти през 
2020 г.

Комисията преразглежда този 
процент през 2020 г. и след това 
периодично на всеки 4 години. При 
преразглеждането се вземат предвид 
наблюдаваните въздействия върху 
околната среда и икономиката. 
Провеждат се консултации с всички 
съответни социални партньори.
Всички мерки, взети от Комисията 
вследствие на това преразглеждане, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Or. en
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Обосновка

Auctioning is applied on the assumption of cost-pass-through ability. The effects of these on 
installations under risk of carbon leakage might be substantial. This effect is reinforced by the
different ability for cost-pass-through between electricity generators and manufacturing 
industry.  Therefore, auctioning for the manufacturing industry should be introduced very 
cautiously and be accompanied by economic review. Clarification on the need to allocate 
according to the allowance volumes as calculated by the application of benchmarks.

Изменение 515
Irena Belohorská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти през 2013 
г. представлява 100% от количеството, 
определено в съответствие с параграфи 
1 до 3, като след това безплатното 
разпределение на квоти започва 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до достигане на 80 % 
безплатно разпределени квоти през 
2020 г.

Комисията преразглежда този 
процент през 2020 г. и след това 
периодично на всеки 4 години. При 
преразглеждането се вземат предвид 
наблюдаваните въздействия върху 
околната среда и икономиката. 
Провеждат се консултации с всички 
съответни социални партньори.
Всички мерки, взети от Комисията 
вследствие на това преразглеждане, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Auctioning is applied on the assumption of cost-pass-through ability. The effects of these on 
installations under risk of carbon leakage might be substantial. This effect is reinforced by the 
different ability for cost-pass-through between electricity generators and manufacturing 
industry.  Therefore, auctioning for the manufacturing industry should be introduced very 
cautiously and be accompanied by economic review. Clarification on the need to allocate 
according to the allowance volumes as calculated by the application of benchmarks.

Изменение 516
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 100 % от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това безплатното 
разпределение на квоти се коригира с 
линейния коефициент, посочен в член 
9.

Or. de

Обосновка

Production plants are permanently trying to improve their efficiency as competitive pressure 
at international level increases. Some progress in reducing CO2 emissions has been made as 
a result of self-regulatory measures. In order not to jeopardise Europe’s position as a 
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location for industry, a justifiable reduction of the free allocation should be opted for. Since 
the linear factor referred to in Article 9 is already an ambitious reduction target, incentives 
for the further reduction of emissions and opportunities for new investment still exist.

Изменение 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 4 и 6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 80 % от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това безплатното 
разпределение на квоти започва 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г.

Or. en

Обосновка

The free allowance for co-generation must be maintained in order to support the 
competitiveness of district heating.

Изменение 518
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти в 
съответствие с параграфи 3—6 от 
настоящия член [и параграф 2 от член 
3в] през 2013 г. представлява 80% от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1, като след това безплатното 
разпределение на квоти започва 
годишно да намалява с 5%.

Or. fr

Обосновка

A more gradual approach is needed concerning the share of allocations to be auctioned, since 
the current pace of the process may undermine the undertakings concerned. The decrease of 5 
% per year will enable undertakings to plan more effectively their investments in measures 
designed to reduce greenhouse gas emissions.

Изменение 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г. От 2014 г. 
безплатното разпределение на квоти 
за операторите на въздухоплавателни 
средства съгласно член 3г, параграф 2 
започва да намалява с еднакви 
стойности до пълното му 
преустановяване през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Corresponds to the agreement of Council and Parliament on including aviation in the 
Emissions Trading Scheme. The agreement says that the amount of auctioning may be 
increased as part of the general review. The authors of the amendment referred to this 
possibility and support the idea that the European Commission raised in the general review.

Изменение 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Съгласно член 10б количеството 
безплатно разпределени квоти по 
параграф 3 от настоящия член през 
2013 г. представлява 100 % от 
количеството, определено в 
съответствие с мерките, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

The free allowance for co-generation must be maintained in order to support the 
competitiveness of district heating.
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Изменение 521
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Изменение 522
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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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 billion per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/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 523
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Coordinating amendment.

Изменение 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition. Auctioning is 
imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.

Изменение 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Manufacturing industry shall receive 100% free allocation of the emissions credits, on the 
basis of the benchmarking methodology, to avoid being exposed to a competitive 
disadvantage compared to industries outside the EU, which are not subject to equivalent 
emissions reduction measures. Free allocation in no way alters or diminishes the –21% 
emissions reduction target attributed to the ETS sector, because the number of emissions 
rights is the same as in the case of an allocation based on auctioning.

Изменение 526
Johannes Blokland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии получават безплатни 
квоти, в размер до 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество. 
Безплатното разпределение на квоти 
на равнище инсталации се основава 
на критерии за сравнение и оценка, 
изразени в тонове CO2 -eквивалент за 
единица произведена продукция. Други 
характеристики на критериите за 
сравнение и оценка се определят 
съгласно параграф 1.
Такива отрасли или подотрасли, за 
които надлежно може да се докаже, 
че съществува опасност от 
изместване на въглеродни емисии и 
при които електроенергията 
представлява голям процент от 
производствените разходи и тя се 
произвежда по ефикасен начин, могат 
да получат до 80% безплатни квоти, 
за да се отчете консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
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количество квоти.

Or. en

Обосновка

Transitional free allocation is only allowed if no international agreement is reached. 
Allocation should then be based on benchmarks to guarantee a level playing field, preferably 
in terms of CO2 emission per unit of output. They incorporate fuel consumption, fuel type and 
process efficiency in CO2 efficient technologies. The exact design of and updating procedure 
for benchmarks is, however, only relevant at a later stage, once the international agreements 
have been concluded.

Изменение 527
Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии получават безплатни 
квоти, в размер на 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2-6 количество, до 
сключване на международно 
споразумение, удовлетворяващо 
критериите, определени в член 28, 
параграф 1 от настоящата 
директива.

Or. fr

Обосновка

It should be made clear in the body of the directive that the sectors and industries exposed to 
a risk of carbon leakage must be allocated allowances free of charge until such time as a 
satisfactory international agreement has been concluded. This provision is vital to investment 
planning security in the EU.
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Изменение 528
Antonio De Blasio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите, които са 
преки или непреки емитери, в отрасли 
със съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии получават безплатни 
квоти в размер до определена 
мощност, базираща се на НДНТ (най-
добрите налични технологии), 
определена на общностно равнище.

Or. hu

Изменение 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. При условията на член 10б, през
2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии получават безплатни всички 
квоти от определеното в съответствие с 
параграфи 1—3 количество, без да се 
променя общото количество квоти 
съгласно член 9.

Or. pl
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Обосновка

The right to free emission allowances will not depend on a specific year but on the risk of 
carbon leakage. If this risk is established, all allowances determined on the basis of the 
benchmarks will be free of charge. This is because, in accordance with the benchmarks, 
allowances must comply with sectoral limits within the framework of the emissions trading 
system.

Изменение 530
Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. При условията на член 10б, през 
2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии получават всички квоти от 
определеното в съответствие с 
параграфи 1—3 количество безплатно,
без да се променя общото количество 
квоти съгласно член 9.

Or. en

Обосновка

Eligibility for free allowances must not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If a risk of carbon leakage is established, all allowances as calculated according to 
the benchmarks must be free. Clarification that allocation according to benchmarks must be 
in compliance with the ETS sector cap. 

Изменение 531
Lambert van Nistelrooij

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

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

8. При условията на член 10б, през 
2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии получават всички квоти от 
определеното в съответствие с 
параграфи 1—3 количество безплатно,
без да се променя общото количество 
квоти съгласно член 9.

Or. en

Обосновка

Eligibility for free allowances must not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks must be free. Clarification that allocation according to benchmarks must be in 
compliance with the ETS sector cap.

Изменение 532
Irena Belohorská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. При условията на член 10б, през 
2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии получават всички квоти от 
определеното в съответствие с 
параграфи 1—3 количество безплатно,
без да се променя общото количество 
квоти съгласно член 9.

Or. en
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Обосновка

Eligibility for free allowances must not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If a risk of carbon leakage is established, all allowances as calculated according to 
the benchmarks must be free. Clarification that allocation according to benchmarks must be 
in compliance with the ETS sector cap.

Изменение 533
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии, свързано с 
прехвърляне на високоемисионни 
производства в трети държави или в 
части на ЕС, които не са обхванати 
от схемата на Общността,  
получават безплатни квоти, в размер до 
100 % от определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество.

Or. en

Обосновка

This change ensures the equal treatment of heat systems that must limit their ability to 
transfer costs associated with participation in the EU ETS system to end-users in market 
conditions whereas the majority of the sector constitutes facilities having a capacity of less 
than 20 MW and not participating in the ETS system. This correction puts emphasis on the 
possibility of carbon leakage from the system, something that the EC should pay particular 
attention to.
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Изменение 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли или 
подотрасли със съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии 
получават безплатни квоти, в размер до 
100 % от определеното в съответствие с 
параграфи 2—6  и член 10б количество.

Or. en

Обосновка

The significant risk of carbon leakage arises from both the impact of inclusion in the ETS for 
direct emissions and, in some cases, such as the production of primary aluminium, from the 
indirect effect of the pass-through of CO2 costs into electricity prices. For certain sectors the 
quantity of allowances issued to mitigate the risk of carbon leakage needs to cover both the 
direct and indirect impact.

Изменение 535
Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 536
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
инсталациите в отрасли със съществен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии получават безплатни квоти, в 
размер до 100 % от определеното в 
съответствие с параграф 1 количество, 
като необходими за предотвратяване 
на изместване на въглеродни емисии.

Or. en

Обосновка

The amount of free allocation should be determined solely by two factors:
(1) the reference to EU harmonised rules, such as Benchmark, as mentioned in paragraph 1, 
(2) the amount strictly necessary to prevent relocation of production or importation of goods 
from countries without a similar burden on emissions.

Изменение 537
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии ще получават 
безплатни квоти, в размер до 100 % от 

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

определеното в съответствие с 
параграф 1 колчество, като 
необходими за предотвратяване на 
изместване на въглеродни емисии.

Or. en

Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU are not subject to the 
same carbon constraints. In the absence of an appropriate international agreement, energy-
intensive industries which are exposed to risk of carbon leakage should receive the necessary 
amount of free allocation to prevent any transfer of emissions to countries which do not 
impose comparable emissions constraints on their local production.

Изменение 538
Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии получават безплатни 
квоти, в размер до 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество. Този 
процент отчита степента, до която е 
възможно отделните инсталации в 
съответния отрасъл да намалят 
равнищата на емисии като използват 
най-ефикасни техники и като се взема 
предвид неизбежното потребление на 
електричество в производствения 
процес.

Or. en
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Обосновка

When deciding the percentage of free allocation in sectors, the use of best available 
techniques should be taken into account as well as unavoidable electricity consumption.

Изменение 539
Horst Schnellhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. През 2013 г. и всяка следваща година 
до 2020 г. инсталациите в отрасли със 
съществен риск от изместване на 
въглеродни емисии получават безплатни 
квоти, в размер до 100 % от 
определеното в съответствие с 
параграфи 2—6 количество. Това се 
прилага и по отношение на 
съоръжения или предприятия, които 
не могат да бъдат причислени 
еднозначно към един отрасъл.

Or. de

Обосновка

Sectors are currently defined on the basis of the major players in each branch of industry. 
This neglects one important factor. There are companies/conglomerations in the EU which 
have a more complex production range and cannot be placed with certainty in one particular 
sector. This would lead to their classification in a sector with sectoral codes which do not 
correspond to their actual characteristics.
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Изменение 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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].
При определяне на отраслите по 
първа алинея Комисията взема 
предвид до каква степен 
съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти 
в цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, 
в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като обръща 
внимание на:
а) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
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конкуренция;
г) последици от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
За да се определи това дали 
повишението на разходите 
вследствие на общностната схема 
може да бъде отразено, е възможно да 
се стъпва на преценка на 
нереализираните продажби, в 
резултат от повишението на цената 
на въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

Or. en

Обосновка

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.

Изменение 541
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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].
При определяне на отраслите по 
първа алинея Комисията взема 
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предвид до каква степен 
съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти 
в цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, 
в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като обръща 
внимание на:
a) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;
г) последиците от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
За да се определи това дали 
повишението на разходите 
вследствие на общностната схема 
може да бъде отразено, е възможно да 
се стъпва на преценка на 
нереализираните продажби, в 
резултат от повишението на цената 
на въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

Or. de

Обосновка

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.
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Изменение 542
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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].
При определяне на отраслите по 
първа алинея Комисията взема 
предвид до каква степен 
съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти 
в цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, 
в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като обръща 
внимание на:
а) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи;
б) степента, до която отделните 
инсталации в съответния отрасъл 
могат да намалят равнищата на 
емисии, например въз основа на най-
ефективни технологии;
в) пазарната структура, географския 
и продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция;



AM\734873BG.doc 59/93 PE409.657v01-00

BG

г) последици от изменението на 
климата, действащите или 
предвидени енергийни политики извън 
ЕС в съответния отрасъл;
За да се определи това дали 
повишението на разходите 
вследствие на общностната схема 
може да бъде отразено, е възможно да 
се стъпва на преценка на 
нереализираните продажби, в 
резултат от повишението на цената 
на въглерода или от отражението 
върху рентабилността на 
съответните инсталации.

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 billion per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/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 543
Linda McAvan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Най-късно до 30 септември 2009 г. и 
след това на всеки три години, 
Комисията определя отраслите по 
параграф 8.

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 

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 
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[23, параграф 3]. [23, параграф 3].
При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които са с повишени емисии на 
въглерод, като обръща внимание на:

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

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

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи, изчислена 
като пропорция от брутната 
добавена стойност или, когато тези 
данни не са налични на съответното 
равнище, пропорция от общите 
производствени разходи;

б) съществуваща информация за 
равнищата на внос и износ в 
съответния отрасъл или подотрасъл.
След тази оценка, за отрасли, които 
може да са изложени на значителен 
риск, включително граничните 
случаи, ще е необходимо да се 
разгледат последствията от 
отдаването на търг върху:
а) пазарния дял на съответните 
отрасли или подотрасли;
б) нормата на печалба като 
потенциален индикатор за решения 
относно дългосрочно инвестиране 
и/или преместване.
За отрасли или подотрасли, които 
според количествената оценка са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродните емисии, 
следва да се проведе качествена 
оценка за определяне дали тези 
отрасли или подотрасли наистина са 
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изложени на значителен риск и това 
да се вземе предвид при решенията, 
вземани съгласно член 10б.  Тази 
оценка следва да включва:

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

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

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

б) оценка на пазарната структура 
(настояща и прогнозна), 
съответните географски и 
продуктови пазари, транспортните 
разходи, излагането на отраслите на 
международна конкуренция, 
краткосрочни и дългосрочни бариери 
пред търговията и фактори, които 
влияят на решенията за 
местоположение на дейността 
(включително разграниченията 
относно качеството на продукта или 
равнището на услугата, 
произхождащи от производители в 
Общността, стандартите, 
приложими към продукта, 
значението на близостта до пазарите 
на продуктите и до пазарите на 
фактори на производство, както и 
рисковете от преместване);

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

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

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

Or. en
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Обосновка

The purpose of this amendment is to set out a clear and transparent process for assessing 
which sectors are at risk of carbon leakage. This will give industry and other stakeholders 
greater certainty on how the assessment will be undertaken. The criteria set out follow those 
of the major academic studies that have been undertaken to assess the risk of carbon leakage.

Изменение 544
Avril Doyle

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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, 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].

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

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

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

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи, изчислена 
като пропорция от брутната 
добавена стойност или, когато тези 
данни не са налични на съответното 
равнище, пропорция от общите 
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производствени разходи;
б) съществуваща информация за 
равнищата на внос и износ в 
съответния отрасъл или подотрасъл;
в) пазарния дял на съответните 
отрасли или подотрасли;
г) нормата на печалба като 
потенциален индикатор за решения 
относно дългосрочно инвестиране 
и/или преместване;
д) въздействието от отразяването на 
разходите за CO2 в цените на 
продуктите в съответния отрасъл 
или подотрасъл.
За отрасли или подотрасли, които 
според количествената оценка са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродните емисии, 
следва да се проведе качествена 
оценка за определяне дали тези 
отрасли или подотрасли наистина са 
изложени на значителен риск и това 
да се вземе предвид при решенията, 
вземани съгласно член 10б. Тази 
оценка следва да включва:

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

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

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

б) оценка на пазарната структура 
(настояща и прогнозна), 
съответните географски и 
продуктови пазари, транспортните 
разходи, излагането на отраслите на 
международна конкуренция, 
краткосрочни и дългосрочни бариери 
пред търговията и фактори, които 
влияят на решенията за 
местоположение на дейността 
(включително разграниченията 
относно качеството на продукта или 
равнището на услугата, 
произхождащи от производители в 
Общността, стандартите, 
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приложими към продукта, 
значението на близостта до пазарите 
на продуктите и до пазарите на 
фактори на производство, както и 
рисковете от преместване);

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

в) последиците от изменението на 
климата, действащите или предвидени 
енергийни политики извън ЕС.

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

Or. en

Обосновка

The purposes of these amendments is to set out a set of clear and transparent criteria for 
assessing which sectors are at risk of carbon leakage. This will give industry and other 
stakeholders greater certainty on how the assessment will be undertaken. The criteria set out 
follow those of the major academic studies that have been undertaken to assess the risk of 
carbon leakage.

Изменение 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Най-късно до 30 юни 2009 г. и след 
това на всеки пет години, Комисията
определя отраслите по параграф 8.

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

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

Всяка година, въз основа на нова 
пазарна информация, всеки отрасъл, 
който не е включен в приложение Іа, 
може да поиска Комисията да 
извърши повторна оценка на неговата 
изложеност на риск от изместване 
на въглеродни емисии.

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

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти чрез 
цената на продукта, без да понесе загуба 
нито на пазарни дялове, нито на 
печалба, нито на възможности за 
инвестиране в същия отрасъл или 
подотрасъл в страни извън ЕС, които 
не налагат съпоставими ограничения 
върху емисиите. Приложимите 
критерии, наред с другото, включват:

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

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи в отрасли 
от промишлеността с висок процент 
на емисии на СО2 на единица продаден 
продукт;

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

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

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

в) настоящата и прогнозна пазарна
структура, географския и продуктовия 
пазар, излагането на отраслите на 
международна конкуренция, като се 
отчитат, наред с другото, 
транспортните разходи и разходите 
за СО2;

г) последици от изменението на 
климата, действащите или предвидени 

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

енергийни политики извън ЕС в 
съответния отрасъл;

га) въздействието от отразяването 
на разходите за CO2 в цените за 
електроенергия в съответния 
отрасъл или подотрасъл.

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

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

Or. en

Обосновка

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment should be 30 June 2009. If market information shows that carbon 
leakage does take place in sectors not considered as vulnerable to carbon leakage, a remedy 
should be available without having to wait for the next 5-year review.

The risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject 
to the same carbon constraints. This amendment ensures that the future market structure and 
the carbon intensity and freight costs of a product are considered.

Изменение 546
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Най-късно до 30 юни 2009 г. и след 
това на всеки пет години, Комисията 
определя отраслите по параграф 8.

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

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

Ежегодно и въз основа на 
новопостъпваща пазарна 
информация, всеки отрасъл извън 
обхвата на приложение 1а може да 
поиска от Комисията да разгледа 
възможността да го класифицира 
като изложен на опасност от 
изместване на въглеродни емисии.

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

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в
цената на продукта, без да понесе загуба 
на пазарни дялове или печалби, или 
възможности за инвестиране в същия 
отрасъл или подотрасъл в държави 
извън ЕС, които не налагат 
съпоставими ограничения върху 
емисиите.
Приложимите критерии включват:

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

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи в 
производства с висок процент на 
емисии на СО2 на единица продаден 
продукт;

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

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

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

в) настоящата и прогнозна пазарна 
структура, географския и продуктовия 
пазар, излагането на отраслите на 
международна конкуренция, като се 
отчитат транспортните разходи и 
разходите за СО2;

г) последиците от изменението на 
климата, действащите или предвидени 

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

енергийни политики извън ЕС в 
съответните отрасли;

д) въздействието от отразяването на 
разходите за СО2 върху цените на 
електроенергията за съответния 
отрасъл или подотрасъл.

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

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

Or. fr

Обосновка

In order to guarantee legal and economic certainty, the review period should be extended to 
five years and the date of the first assessment brought forward to 30 June 2009. Nevertheless,
the possibility of being classified as exposed to a risk of carbon leakage will be open each 
year to those sectors particularly affected by the impact of the EU ETS. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not classified as vulnerable to such a 
risk, it should be possible to remedy the situation without having to wait for the next review. 

Изменение 547
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Най-късно до 30 юни 2009 г. и след 
това в края на всеки срок за 
преразглеждане, Комисията определя 
отраслите по параграф 8.

Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от директивата 

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

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

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

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове 
или на печалби, в полза на инсталации 
във и извън Общността, които са с 
повишени емисии на въглерод и не 
вземат съпоставими мерки за 
тяхното намаляване. За тази цел 
Комисията обръща внимание на:

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

а) степента, до която отдаването на 
търг ще доведе до значително 
увеличение на производствените 
разходи, независимо дали за самия 
продукт или за суровини;

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

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

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

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

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

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

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

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

Обосновка

It is vital that the sectors regarded as exposed to a risk of carbon leakage as a result of the 
work undertaken by the European Commission’s DG Enterprise in the first half of 2008 
should appear in the body of the directive, so that the procedures for dealing with such 
sectors are more readily forecastable and in order to provide the strongest possible incentives 
for investments in the EU.

Moreover, it should be possible to complete that list by June 2009 at the latest, at the request 
of the actors concerned. The final list should not be revised every three years, since this 
would give rise to an unacceptable degree of legal uncertainty.

Изменение 548
Irena Belohorská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. До 30 юни 2016 г. и след това на 
всеки четири години, Комисията
преразглежда приложение Іа. 
Резултатите от това 
преразглеждане ще се приложат през 
2020 г. и на всеки четири години след 
това.

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 мерки, взети от Комисията 
вследствие на това преразглеждане, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от директивата чрез нейното 
допълване, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член [23, параграф 3]. 
Провеждат се консултации с всички 
съответни социални партньори.

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
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цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които са с повишени емисии на 
въглерод, като обръща внимание на:

цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове 
или инвестиции в полза на инсталации, 
работещи в страни извън Общността,
които не са наложили съпоставими 
ограничения върху емисиите, като 
обръща внимание на:

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

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

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

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

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

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

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

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

га) въздействието от отразяването 
на разходите за CO2 в цените за 
електроенергия в съответния 
отрасъл или подотрасъл.

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

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

Or. en

Обосновка

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
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and gives certainty on avoidance of carbon leakage.
The affected stakeholders should be part of the decision process. 
The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 

Изменение 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Най-късно до [6 месеца след влизане 
в сила на настоящата директива] 
Комисията определя отраслите по 
параграф 8.

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, 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] и при консултиране 
със заинтересованите отрасли.

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

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти и 
непрекия ефект на отразяването на 
стойността на CO2 в цените на 
енергията в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като обръща 
внимание на:

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

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

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

инсталации в съответния отрасъл могат 
да намалят равнищата на емисии, 
например въз основа на най-ефективни 
технологии;

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

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

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

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

га) въздействието от отразяването 
на разходите за CO2 в цените за 
електроенергия за съответния 
отрасъл или подотрасъл.

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

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

Or. en

Обосновка

The sectors concerned need to have certainty about inclusion in this paragraph as early as 
possible. There is no need to revise this again after 3 years. The only reason for reconsidering 
which sectors would qualify for measures would be the adoption of a relevant international 
agreement. The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon 
leakage and the measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation 
with the sectors concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU 
ETS and the indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.



PE409.657v01-00 74/93 AM\734873BG.doc

BG

Изменение 550
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинеи 1, 2 и 3, уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 30 юни 2016 г. и след това на всеки 
четири години, Комисията
преразглежда приложение Іа. 
Резултатите от това 
преразглеждане ще се приложат през 
2020 г. и на всеки четири години след 
това.

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 мерки, взети от Комисията 
вследствие на това преразглеждане, 
предназначени да изменят
несъществени елементи от директивата 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3]. Провеждат се 
консултации с всички съответни 
социални партньори.

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

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове 
или инвестиции в полза на инсталации, 
работещи в страни извън Общността,
които не са наложили съпоставими 
ограничения върху емисиите, като 
обръща внимание на:

Or. en

Обосновка

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
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implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.
The affected stakeholders should be part of the decision-making process. 
The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 

Изменение 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинеи 1, 2 и 3, уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 30 юни 2016 г.и след това на всеки 
четири години, Комисията 
преразглежда приложение 1а. 
Резултатите от това 
преразглеждане се прилагат през 2020 
г. и на всеки 4 години след това.

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].

Това прераглеждане, целящо
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].“

Провеждат се консултации с всички 
заинтересовани социални партньори.

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

При определяне на отраслите в член 8 
Комисията взема предвид до каква 
степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 
които не са въвели подобни 
ограничения на емисиите, като обръща 
внимание на:

Or. pl
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Обосновка

The list of industrial sectors exposed to the risk of carbon leakage should be reviewed in 2016 
and the conclusions of that review should be implemented in 2020, if necessary. This 
procedure will ensure maximum security as regards planning and ensure that carbon leakage 
will be prevented.

Division of sectors should be avoided as this could lead to administrative problems when it 
comes to implementation. 

Изменение 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – алинеи 1, 2 и 3, уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 30 юни 2010 г. и след това на всеки 
четири години, Комисията определя 
отраслите по параграф 8. При 
определяне на отраслите по параграф 
8, Комисията задължително включва, 
наред с другото, списък на 
упоменатите отрасли в приложение 
І.

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 мерки, взети от Комисията 
вследствие на това преразглеждане, 
предназначени да изменят
несъществени елементи от директивата 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в член 
[23, параграф 3]. Провеждат се 
консултации с всички съответни 
социални партньори.

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, 

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове 
или инвестиции в полза на инсталации, 
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които са с повишени емисии на 
въглерод, като обръща внимание на:

работещи в страни извън Общността,
които не са наложили съпоставими 
ограничения върху емисиите, като 
обръща внимание на:

Or. en

Обосновка

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2010. This procedure 
provides for maximum planning security and gives certainty on avoidance of carbon leakage. 
The affected stakeholders should be part of the decision-making process.  The disaggregation 
of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems for 
implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected. 

Изменение 553

Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2003/87/EО
Член 10a - параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 30 юни 2009 г. Комисията 
ще определя отраслите по параграф 8 и 
процента на безплатните квоти, 
получавани от инсталациите в тези 
сектори.

Or. fr

Обосновка

The current uncertainty affecting investment decisions in the sectors concerned should be 
dispelled as soon as possible.
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Изменение 554
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 30 юни 2009 г. и след това 
на всеки пет години, Комисията
определя отраслите по параграф 8. 

Or. en

Обосновка

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on manufacturing industries covered by the scheme in the EU. If market 
information shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as 
vulnerable to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the 
next 5-year review.

Изменение 555
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 30 юни 2009 г. и след това 
на всеки 5 години, Комисията определя 
отраслите по параграф 8.

Or. de
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Изменение 556
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 30 юни 2009 г. и след това 
на всеки 5 години, Комисията определя 
отраслите по параграф 8.

Or. de

Обосновка

Investment and planning security for energy-intensive industries and sub-sectors, for which 
the Commission is not due to ascertain the risk of transferring CO2 emissions until June 2010, 
can be achieved if it is determined in good time which sectors are to receive free allocation. 
The ‘energy-intensive’ classification should then be reviewed only every five years.

Изменение 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 31 декември 2009 г. и след 
това на всеки пет години, Комисията
определя отраслите по параграф 8.

Or. en

Обосновка

The date for the determination of sectors exposed to a significant risk of carbon leakage 
should be moved to December 2009 in order to increase certainty about this relevant issue of 
the Directive. Furthermore, we believe that the frequency for reviewing the exposed sectors in 
the Commission’s proposal is excessive. We therefore propose to determine the exposed 
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sectors every 5 years.

Изменение 558
Antonio De Blasio

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 31 декември 2009 г. и след 
това на всеки 5 години, Комисията 
определя отраслите по параграф 8.

Or. hu

Изменение 559
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

След влизането в сила на 
директивата в рамките на подходящ 
период Комисията определя отраслите и 
предприятията по параграф 8.

Or. de

Обосновка

In terms of planning security, it is important for companies to know as soon as possible 
whether or not they belong to the category described in paragraph 8. Sectors are currently 
defined on the basis of the major players in each branch of industry. There are mixed 
undertakings in the EU which have a more complex production range and cannot be placed 
with certainty in one particular sector. This would lead to their classification in a sector with 
sectoral codes which do not correspond to their actual characteristics.
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Изменение 560
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията 
определя отраслите по параграф 8.

Or. en

Обосновка

The definition of carbon leakage is essential for planning the security of European industry. 
Otherwise, the current trend of stopping investment projects will continue, causing enormous 
carbon leakage and loss of jobs. Therefore the carbon leakage status has to go through the 
period. New installations should be able to apply for the status “carbon leakage” on the basis 
of the current EC proposal text.

Изменение 561
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При определяне на отраслите по 
параграф 8 Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти чрез 
цената на продукта, без да понесе загуба 
нито на пазарни дялове, нито на 
печалба, нито на възможности за 
инвестиране в същия отрасъл или 
подотрасъл в страни извън ЕС, които 
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внимание на: не налагат съпоставими ограничения 
върху емисиите. Приложимите 
критерии, наред с другото, включват:

Or. en

Изменение 562
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на сходен отрасъл или 
подотрасъл с дейност в трети 
държави извън ЕС, които не налагат 
съпоставими ограничения върху 
емисиите, като обръща внимание:

Or. en

Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU
production.
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Изменение 563
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 
каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти в 
цената на продукта, без да понесе 
значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на сходен отрасъл или 
подотрасъл с дейност в трети 
държави извън ЕС, които не налагат 
съпоставими ограничения върху 
емисиите, като обръща внимание:

Or. en

Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.

Изменение 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на отраслите по първа 
алинея Комисията взема предвид до 

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

каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл е в състояние да отрази 
стойността на необходимите квоти и 
непрекия ефект на отразяването на 
стойността на CO2 в цените на 
енергията в цената на продукта, без да 
понесе значителна загуба на пазарни 
дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които са с повишени 
емисии на въглерод, като обръща 
внимание на:

Or. en

Обосновка

The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon leakage and the 
measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation with the sectors 
concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU ETS and the 
indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Изменение 565
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 566
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The allocation of allowances to different industries must not create a distortion of competition 
in the internal market that would result in a reduction in efficiency of production processes 
and a consequent increase in the emission of greenhouse gases. Internal relocation of 
production processes or a substitution of energy-efficient production processes units by 
internal smaller and less efficient production units must be avoided.

Изменение 567
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи в отрасли 
от промишлеността с висок процент 
на емисии на СО2 на единица продаден 
продукт;

Or. en

Изменение 568
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) степента, до която отдаването на търг 
ще доведе до значително увеличение на 
производствените разходи и степента, 
до която непреки последствия 
възникват в резултат от 
отразяването на стойността на CO2  
в цените на енергията;

Or. en

Обосновка

Energy intensive industries have obligations under the ETS but are also exposed to higher 
power prices due to the obligations of the power sector under the ETS. This should be taken 
into account when assessing the exposure to carbon leakage.
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Изменение 569
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква аа (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) въздействието от отразяването 
на разходите за CO2 в цените за 
електроенергия за съответния 
отрасъл или подотрасъл;

Or. en

Изменение 570
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 571
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) настоящата и прогнозна пазарна
структура, географския и продуктовия 
пазар, излагането на отраслите на 
международна конкуренция, като се 
отчитат, наред с другото, 
транспортните разходи и разходите 
за СО2;

Or. en

Изменение 572
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) пазарната структура, географския и 
продуктовия пазар, излагането на 
отраслите на международна 
конкуренция, като се вземат предвид 
факторите, които влияят на 
потенциала за проникване на вноса;

Or. en

Обосновка

The Commission proposal needs to consider factors that might reduce international pressure 
on EU producers through import penetration, such as transport costs, worldwide capacity 
constraints, service differentiation, etc.
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Изменение 573
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) настоящата и прогнозната пазарна
структура, географския и продуктовия 
пазар, излагането на отраслите на 
международна конкуренция;

Or. en

Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.

Изменение 574
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10а – параграф 9 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) настоящата и прогнозната пазарна
структура, географския и продуктовия 
пазар, излагането на отраслите на 
международна конкуренция;

Or. en
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Обосновка

A risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside the EU are not subject to 
the same carbon constraints whereas the proposal of the Commission restricts the analysis of 
the risk of carbon leakage to a comparison with the less carbon efficient installations outside 
the Community and does not take into account the CO2 due to transportation from outside 
Europe. This amendment is necessary to ensure a level playing field between EU and non-EU 
production.

Изменение 575
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието от отразяването 
на разходите за CO2 в цените за 
електроенергия за съответния 
отрасъл или подотрасъл.

Or. en

Изменение 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието от отразяването 
на разходите за CO2 в цените за 
електроенергия за съответния 
отрасъл или подотрасъл.

Or. en
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Обосновка

The decision-making process as to which sectors would be exposed to carbon leakage and the 
measures to be taken should be transparent and be conducted in consultation with the sectors 
concerned and take into account both the direct impact of inclusion in the EU ETS and the 
indirect impact of CO2 cost pass-through into power prices.

Изменение 577
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 578
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10a – параграф 9 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето, посочено в алинея 
1, Комисията отчита също така 
необходимостта от осигуряване на 
суровини в Общността. Това се 
прилага по-специално за суровини, по 
отношение на които европейската 
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промишленост изпитва недостиг.

Or. de

Обосновка

Raw materials are an important factor in successful economic development in the Community. 
The position of raw materials which are already in short supply in the EU is of crucial 
importance for the international competitiveness of key European industries.

Изменение 579
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Всяка година, въз основа на нова 
пазарна информация, всеки отрасъл, 
който не е включен в приложение Іа, 
може да поиска Комисията да 
преразгледа оценката си, за да бъде 
този отрасъл считан за изложен на 
риск от изместване на въглеродни 
емисии.

Or. en

Обосновка

If market information shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto 
considered as vulnerable to carbon leakage, a remedy should be available without having to 
wait for the next 3-year review.

Изменение 580
Péter Olajos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10 – параграф 9 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Ако държава-членка откаже да 
плати глоба, дължима по механизма 
за съблюдаване на изпълнението в 
рамките на [Решение за 
разпределението на усилията], както 
е посочено в член 5а от това решение, 
количество квоти, съответстващо на 
неосъщественото намаляване на 
емисии за въпросната година, се 
задържа в НРТО и не се отпуска на 
съответните държави-членки, 
докато държавата-членка не плати 
определената глоба. 

Or. en

Обосновка

This amendment guarantees that Member States comply with a penalty system for Member 
States' compliance under the effort-sharing decision.
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