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Изменение 675
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2003/87/ЕО
Член 11б – параграф 1 – нова алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 11б, параграф 1, се добавя 
следната алинея:

заличава се

„Общността и нейните държави-
членки следва да разрешават 
единствено дейности по проекти, при 
които всички участници са 
установени в страна, сключила 
международното споразумение във 
връзка с тези проекти или в страна, 
или подфедерална или регионална 
единица, свързани със схемата на 
Общността в съответствие с член 
25.“

Or. pl

Обосновка

This proposal contravenes the principle of the sovereignty of the Member States in the areas 
of economic and foreign policy.

Изменение 676
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 – нов параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 12 се добавя следният 
параграф 1a:
„1а. Комисията публикува анализ на 
аргументите в полза на 
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предприемането на мерки, който 
съдържа законодателни предложения 
по отношение на търговията с 
вътрешна информация и 
манипулирането на пазара на квоти 
за емисии. Този анализ обръща, наред 
с другото, внимание на въпроса дали 
квотите да се разглеждат като 
финансови инструменти в рамките 
на обхвата на Директива 2003/6/ЕО 
относно търговията с вътрешна 
информация и манипулирането на 
пазара (пазарна злоупотреба)."

Or. en

Обосновка

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced, however, an analysis should be 
performed, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and 
the EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).

Изменение 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 a (new)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 12 се добавя следният 
параграф 2a:
„2а. В случай че в срок до 1 януари 
2012 г.  не са приети мерки на 
Общността, които предоставят 
стимули за намаляването на 
изпускането на азотни оксиди от 
въздухоплавателни средства, 
извършващи авиационна дейност, 
посочена в приложение I, и избягват 
порочен  технологичен обмен между 
намаляване на емисиите на CO2 и 
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азотни оксиди и които осигуряват 
опазване на климата в равностойна 
степен, количеството въглероден 
двуокис, което дадена квота (различна 
от квотите за авиационни емисии) 
или CER или ERU позволява на 
оператора на въздухоплавателно 
средство да емитира, се разделя на 
фактора на въздействие 2.   
Комисията променя фактора на 
въздействие по целесъобразност и въз 
основа на научни доказателства, като 
действа съобразно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член
[23(3)].” 

Or. en

Обосновка

If effective measures to address NOx emissions are not in place at the start of the scheme, any 
emission allowance used by the aviation sector will lead to a negative net climate impact 
compared to those used by other sectors under the scheme.

Изменение 678
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема регламент за 
мониторинг и докладване на емисии и, 
при необходимост, на данните за 
дейността по отношение на дейностите, 
изброени в приложение I; той се 
основава на принципите за мониторинг 
и докладване, установени в приложение 
IV и посочва и въздействието върху 
глобалното затопляне от всеки един 
парников газ в изискванията за 
мониторинг и докладване за 

1. Комисията приема регламент за 
мониторинг и докладване на емисии и, 
при необходимост, на данните за 
дейността по отношение на дейностите, 
изброени в приложение I; той се 
основава на принципите за мониторинг 
и докладване, установени в приложение 
IV.
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съответния газ.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълва, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена 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].

2. Регламентът може да вземе под 
внимание най-точните и актуални 
налични научни данни, и по-специално 
тези на Междуправителствения 
комитет по изменение на климата, и 
може също така да предвиди 
изисквания операторите да 
докладват за емисии, отделени при 
производството на стоки от 
енергоемки отрасли, които могат да 
са изложени на международна 
конкуренция, както и да проверят 
тази информация по независим път.

2. Регламентът може да вземе под 
внимание най-точните и актуални 
налични научни данни, отнасящи се до 
причините и динамиката на 
изменението на климата.

Тези изисквания могат да включват 
докладване за нивата на емисии, 
отделени при производството на 
електроенергия и свързани с 
производството на подобни стоки, 
обхванати в схемата на Общността.
3. Държавите-членки трябва да 
направят необходимото всеки оператор 
на инсталация да докладва на 
компетентния орган съгласно 
регламента емисиите, отделени от тази 
инсталация за всяка календарна година.“

3. Държавите-членки правят
необходимото всеки оператор на 
инсталация да докладва на 
компетентния орган съгласно 
регламента емисиите, отделени от тази 
инсталация за всяка календарна година.“

Or. pl

Обосновка

In its current form, Article 14 lays down very broad, detailed reporting requirements for 
which there is no sufficient objective justification.

It is not only scientific findings supporting the greenhouse gas hypothesis which should be 
disseminated, but instead the broadest possible range of possible scientific explanations for 
the current changes, taking account of other recognised hypotheses.
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Изменение 679
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регламентът може да вземе под 
внимание най-точните и актуални 
налични научни данни, и по-специално 
тези на Междуправителствения комитет 
по изменение на климата, и може също 
така да предвиди изисквания 
операторите да докладват за емисии, 
отделени при производството на стоки 
от енергоемки отрасли, които могат да 
са изложени на международна 
конкуренция, както и да проверят тази 
информация по независим път.

2. Регламентът взема под внимание най-
точните и актуални налични научни 
данни, и по-специално тези на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата, и – за 
прилагането на член 10а – предвижда 
също така изисквания операторите да 
докладват за емисии, отделени при 
производството на стоки от енергоемки 
отрасли, които могат да са изложени на 
международна конкуренция, както и да 
проверят тази информация по независим 
път.

Or. en

Изменение 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/EО
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Регламентът за мониторинг и 
докладване на емисии се приема до 31 
декември 2011 г.

Or. es
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Изменение 681
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Регламентът може да включва 
изисквания относно използването на 
автоматизирани системи и формати 
за обмен на данни с цел 
хармонизиране на комуникацията във 
връзка с плана за наблюдение, 
годишния доклад за емисиите и 
дейностите за проверка между 
оператора, проверителя и 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

The use of IT systems will improve the transparency of the monitoring and reporting of 
emissions under the EU ETS. This will be important for further expansion or linking of the 
EU ETS with other sectors and ET systems.

Изменение 682
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/87/ЕО
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 15 се изменя, както следва: заличава се
а) заглавието се заменя със следното:
„Проверка и акредитация“
б) добавят се следните параграфи: 
„Комисията приема регламент за 
проверка на докладите за емисиите и 
за акредитация на проверителите, 
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като уточнява условията за 
акредитиране, взаимно признаване и 
отнемане на акредитацията от 
проверителите, както и, при 
необходимост, за контрола и 
партньорските проверки.
Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
директивата чрез нейното допълване, 
се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член [23, параграф 3].“

Or. pl

Обосновка

This amendment is linked to the substantial increase in administrative and supervisory 
burdens.

Изменение 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2003/87/ЕО
Член 15 – нов параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема регламент за 
проверка на докладите за емисиите и за 
акредитация на проверителите, като 
уточнява условията за акредитиране, 
взаимно признаване и отнемане на 
акредитацията от проверителите, както 
и, при необходимост, за контрола и 
партньорските проверки.

Комисията приема регламент за 
проверка на докладите за емисиите и за 
акредитация на проверителите, като 
уточнява условията за акредитиране, 
взаимно признаване и отнемане на 
акредитацията от проверителите, както 
и, при необходимост, за контрола и 
партньорските проверки. Този 
регламент се приема в срок до 31 
декември 2011 г.

Or. en
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Изменение 684
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/87/ЕО
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Член 16, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

заличава се

„4. Санкцията за извънредно 
количество емисии по отношение на 
квотите, издадени след 1 януари 2013 
г. нататък, се повишава в 
съответствие с Европейския индекс 
на потребителските цени.“

Or. pl

Обосновка

There is no justification for imposing more stringent penalties for failure to comply with 
unrealistic targets imposed without consultation.

Изменение 685
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/87/ЕО
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Санкцията за извънредно количество 
емисии по отношение на квотите, 
издадени след 1 януари 2013 г. нататък, 
се повишава в съответствие с 
Европейския индекс на потребителските 
цени.

4. Санкцията за извънредно количество 
емисии по отношение на квотите, 
издадени след 1 януари 2013 г. нататък, 
се повишава в съответствие с 
Европейския индекс на потребителските 
цени. Плащането на санкция за 
извънредно количество емисии не 
освобождава оператора от 
задължението да възстанови брой 
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квоти, съответстващ на 
количеството  извънредни емисии, 
когато възстановява квоти във връзка 
с  предстоящата календарна година.

Or. en

Обосновка

In order to avoid having companies who will pay the penalties just to be able to continue 
using all their emissions, it should be clearly stated that they still have the obligation to 
surrender the amount of allowances.

Изменение 686
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а)
Директива 2003/87/ЕО
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Квотите, издадени от 1 януари 2013 г. 
нататък, се вписват в регистъра на 
Общността.

1. Квотите, издадени от 1 януари 2013 г. 
нататък, се вписват в регистъра на 
Общността.

Всяка държава-членка има достъп до 
регистъра на Общността за 
изпълнението на процеси, отнасящи 
се до поддържането на партиди с 
отпуснати квоти, открити в 
държавата-членка, както и до 
разпределянето, възстановяването и 
отмяната на квоти съгласно 
регламента относно 
стандартизирана и защитена 
система на регистрация.
Регистърът на Общността не 
ограничава държавата-членка при 
изпълнението на нейните 
задължения и осъществяването на 
разрешени дейности съобразно 
РКОНИК или Протокола от Киото.
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Or. en

Изменение 687
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 1- алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение 
I, от гледна точка на докладите, 
предвидени по член 21, и на опита от 
прилагането на настоящата директива. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение  
I и приложение ІІа, от гледна точка на 
докладите, предвидени по член 21, и на 
опита от прилагането на настоящата 
директива. Приложение I и 
Приложение IIa  могат да се изменят 
единствено в съответствие с 
установената в член 251 от Договора 
процедура. Приложения IV и V могат да 
бъдат изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Or. en

Обосновка

Annex I and Annex IIa are among the essential elements pf this directive and any change to 
them should be made via a co-decision procedure.

Изменение 688
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 1- алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение 
I, от гледна точка на докладите, 
предвидени по член 21, и на опита от 
прилагането на настоящата директива. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение  
I и приложение ІІа, от гледна точка на 
докладите, предвидени по член 21, и на 
опита от прилагането на настоящата 
директива. Приложение I и 
Приложение IIa  могат да се изменят 
единствено в съответствие с 
установената в член 251 от Договора 
процедура. Приложения IV и V могат да 
бъдат изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Or. en

Обосновка

Annex I and Annex IIa are among the essential elements of this directive and any change to 
them should be made through a co-decision procedure.

Изменение 689
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 1- алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение 
I, от гледна точка на докладите, 
предвидени по член 21, и на опита от 
прилагането на настоящата директива. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение  
I и приложение ІІ, от гледна точка на 
докладите, предвидени по член 21, и на 
опита от прилагането на настоящата 
директива. Приложения IV и V могат да 
бъдат изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.
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Or. en

Обосновка

The inclusion of GHG other than those presently listed in Annex II will cause major market 
distortions and planning insecurity. New gases in the EU ETS may suddenly change supply or 
demand of allowances and therefore cause unwelcome sudden price fluctuations.

Изменение 690
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 1- алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение 
I, от гледна точка на докладите, 
предвидени по член 21, и на опита от 
прилагането на настоящата директива. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение  
I и приложение ІІа, от гледна точка на
докладите, предвидени по член 21, и на 
опита от прилагането на настоящата 
директива. Приложения IV и V могат да 
бъдат изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Or. en

Обосновка

Изменениеs to Annex IIa would require a political decision and therefore should be subject 
to co-decision, not comitology.

Изменение 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 1- алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение 
I, от гледна точка на докладите, 
предвидени по член 21, и на опита от 
прилагането на настоящата директива. 
Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Комисията може да изменя и допълва 
приложенията към настоящата 
директива, с изключение на приложение  
I и приложение ІІа, от гледна точка на 
докладите, предвидени по член 21, и на 
опита от прилагането на настоящата 
директива. Приложения IV и V могат да 
бъдат изменяни с оглед подобряване на 
мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Or. en

Обосновка

We do not believe that it is appropriate to modify Annex IIa (establishing increases in the 
percentage of allowances to be auctioned by Member States for the purpose of Community 
solidarity and growth) by means of comitology procedure.  This is a very political issue that 
should be amended by means of the codecision procedure.

Изменение 692
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 – параграф 1- алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) в член 24, параграф 1, алинея 1 се 
заменя със следното:
"1. От 2008 г. държавите-членки 
могат да осъществяват търговия с 
емисионни квоти съгласно 
настоящата директива във връзка с 
дейности, осъществявани в 
инсталация или на друго място, и 
парникови газове, които не са 
включени в списъка по приложение І, 
при положение че включването на 
такива дейности [...] и парникови 



PE409.679v01-00 16/116 AM\735217BG.doc

BG

газове е одобрено от Комисията в 
съответствие с процедурата, указана в 
член 23, параграф 2, като се вземат 
предвид всички приложими 
критерии, и по-конкретно 
последиците за вътрешния пазар, 
потенциалните деформации в 
конкуренцията, екологосъобразния 
интегритет на схемата и 
надеждността на планираната 
система за мониторинг и 
докладване."

Or. en

Обосновка

This is a technical change to Directive 2003/87/EC to a paragraph that was not amended by 
the Commission's proposal. It ensures that there is flexibility regarding any future opt-ins, 
such as household heating.

Изменение 693
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Член 24, параграф 4 се заменя със 
следното:
"4. В случай че се въведат такива 
мерки, при прегледите, провеждани 
съгласно член 30, следва да се 
обмисли дали настоящата директива
трябва да се измени и допълни, за да 
включи емисиите от тези дейности, за 
да се постигне хармонизация в цялата 
Общност."

Or. en
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Обосновка

This is a technical change to Directive 2003/87/EC to an article that was not amended by the 
Commission's proposal. It clarifies that following an opt-in during phase III, a review of the 
entire Directive, not just Annex I, should be considered.

Изменение 694
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Добавя се следният член 24a: заличава се

„Член 24а
Хармонизирани правила за проекти, 
водещи до намаляване на емисиите
1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
може да приеме изпълнителни мерки 
за издаването на квоти по отношение 
на ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване 
на емисиите на парникови газове 
извън схемата на Общността.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други 
политически мерки за намаляване на 
емисиите, които не попадат в 
обхвата на схемата на Общността. 
Мерките ще бъдат приемани само в 
случаите, когато е невъзможно 
включване, в съответствие с член 24 
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и при следващото преразглеждане на 
схемата ще се предвиди 
хармонизираното включване на тези 
емисии в схемата на Общността.
2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Добавя се следният член 24a: заличава се
„Член 24а

Хармонизирани правила за проекти, 
водещи до намаляване на емисиите

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
може да приеме изпълнителни мерки 
за издаването на квоти по отношение 
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на ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване 
на емисиите на парникови газове 
извън схемата на Общността.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други 
политически мерки за намаляване на 
емисиите, които не попадат в 
обхвата на схемата на Общността. 
Мерките ще бъдат приемани само в 
случаите, когато е невъзможно 
включване, в съответствие с член 24 
и при следващото преразглеждане на 
схемата ще се предвиди 
хармонизираното включване на тези 
емисии в схемата на Общността.
2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

This article introduces domestic offset projects which allow for emission reductions in Europe
in sectors not covered by the EU ETS. If permitted, these projects would generate additional 
allowances for EU ETS sectors to increase their emissions, basically inflating the cap.
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Изменение 696
Dan Jørgensen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Добавя се следният член 24a: заличава се
„Член 24а

Хармонизирани правила за проекти, 
водещи до намаляване на емисиите

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
може да приеме изпълнителни мерки 
за издаването на квоти по отношение 
на ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване 
на емисиите на парникови газове 
извън схемата на Общността.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други 
политически мерки за намаляване на 
емисиите, които не попадат в 
обхвата на схемата на Общността. 
Мерките ще бъдат приемани само в 
случаите, когато е невъзможно 
включване, в съответствие с член 24 
и при следващото преразглеждане на 
схемата ще се предвиди 
хармонизираното включване на тези 
емисии в схемата на Общността.
2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
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на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

Domestic offsets will not lead to a net decrease in EU emissions as they transfer EU 
reductions outside the ETS into the ETS. This allows ETS emissions to increase. No cap on 
Domestic Offsets allows ETS emissions to increase indefinitely, undermining its 
environmental integrity.

Изменение 697
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Добавя се следният член 24a: заличава се
„Член 24а

Хармонизирани правила за проекти, 
водещи до намаляване на емисиите

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
може да приеме изпълнителни мерки 
за издаването на квоти по отношение 
на ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване 
на емисиите на парникови газове 
извън схемата на Общността.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
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приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други 
политически мерки за намаляване на 
емисиите, които не попадат в 
обхвата на схемата на Общността. 
Мерките ще бъдат приемани само в 
случаите, когато е невъзможно 
включване, в съответствие с член 24 
и при следващото преразглеждане на 
схемата ще се предвиди 
хармонизираното включване на тези 
емисии в схемата на Общността.
2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

Domestic offsets will not lead to a net decrease in EU emissions as they transfer EU 
reductions outside the ETS into the ETS. This allows ETS emissions to increase. No cap on 
Domestic Offsets allows ETS emissions to increase indefinitely, undermining its 
environmental integrity.
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Изменение 698
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Добавя се следният член 24a: заличава се
„Член 24а

Хармонизирани правила за проекти, 
водещи до намаляване на емисиите

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
може да приеме изпълнителни мерки 
за издаването на квоти по отношение 
на ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване 
на емисиите на парникови газове 
извън схемата на Общността.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].
Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други 
политически мерки за намаляване на 
емисиите, които не попадат в 
обхвата на схемата на Общността. 
Мерките ще бъдат приемани само в 
случаите, когато е невъзможно 
включване, в съответствие с член 24 
и при следващото преразглеждане на 
схемата ще се предвиди 
хармонизираното включване на тези 
емисии в схемата на Общността.
2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
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на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. en

Обосновка

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort-Sharing Decision.

Изменение 699
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията може 
да приеме изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията
приема в срок до 30 юни 2011 г.  
изпълнителни мерки за издаването на 
квоти по отношение на ръководени от 
държавите-членки или от Комисията 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове или 
насърчават премахване на въглероден 
диоксид извън схемата на Общността.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3]. 

Тези мерки не трябва да водят до Тези мерки не трябва да водят до 
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двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Мерките ще бъдат 
приемани само в случаите, когато е 
невъзможно включване, в съответствие 
с член 24 и при следващото 
преразглеждане на схемата ще се 
предвиди хармонизираното включване 
на тези емисии в схемата на Общността.

двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Такива мерки не се 
приемат в случаите, когато е 
възможно незабавно включване, в 
съответствие с член 24 и при 
следващото преразглеждане на схемата 
ще се предвиди хармонизираното 
включване на тези емисии в схемата на 
Общността.

2. Комисията може да приеме 
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането 
на кредити от проекти на 
Общността, посочени в параграф 1. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Issuing allowances to projects that reduce emissions in third countries could (a) complement 
CDM and JI or the project mechanisms that will be developed in the future international 
agreement on climate, or replace such project mechanisms in case the international 
agreement is not reached or delayed, (b) provide the Commission with a diplomatic tool for 
negotiating bilateral agreements, and (c) be a first step towards linking with other cap-and-
trade schemes, by allowing for mutual recognition of a common project mechanism.

Изменение 700
Philippe Busquin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията може 
да приеме изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
приема изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки или 
от предприятия проекти, в които 
може да участват предприятия и 
които водят до намаляване на емисиите 
на парникови газове извън схемата на 
Общността.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Мерките ще бъдат 
приемани само в случаите, когато е 
невъзможно включване, в съответствие 
с член 24 и при следващото 
преразглеждане на схемата ще се 
предвиди хармонизираното включване 
на тези емисии в схемата на Общността.

Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Мерките ще бъдат 
приемани само в случаите, когато е 
невъзможно включване, в съответствие 
с член 24 и при следващото 
преразглеждане на схемата ще се 
предвиди хармонизираното включване 
на тези емисии в схемата на Общността.

2. Комисията може да приеме
изпълнителни мерки за определяне на 
подробностите относно отпускането на 
кредити от проекти на Общността, 
посочени в параграф 1.

2. Комисията приема изпълнителни 
мерки за определяне на подробностите 
относно отпускането на кредити от 
проекти на Общността, посочени в 
параграф 1. 

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].
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Or. en

Обосновка

We believe the term “shall” is more appropriate as it ensures legal and economic certainty 
and helps avoid potential errors in translation.

It should be spelled out that companies involved in those projects will receive allowances for 
savings they have contributed to achieving.

If waste incineration and landfilling is outside the scope of the directive, projects that reduce 
emissions from these sectors could be eligible for approval and issuance of allowances. 

Изменение 701
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията може 
да приеме изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
приема изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Мерките ще бъдат 
приемани само в случаите, когато е 

Тези мерки не трябва да водят до 
двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. При следващото 
преразглеждане на схемата ще се 
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невъзможно включване, в 
съответствие с член 24 и при
следващото преразглеждане на схемата 
ще се предвиди хармонизираното 
включване на тези емисии в схемата на 
Общността.

предвиди хармонизираното включване 
на тези емисии в схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, it is necessary to link the EU 
ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of application of Article 24a to 
Article 24 should be removed.

Изменение 702
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията може 
да приеме изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

1. В допълнение към включванията, 
предвидени в член 24, Комисията 
приема изпълнителни мерки за 
издаването на квоти по отношение на 
ръководени от държавите-членки 
проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън 
схемата на Общността.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от директивата, 
като я допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Тези мерки не трябва да водят до Тези мерки не трябва да водят до 
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двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. Мерките ще бъдат 
приемани само в случаите, когато е 
невъзможно включване, в 
съответствие с член 24 и при
следващото преразглеждане на схемата 
ще се предвиди хармонизираното 
включване на тези емисии в схемата на 
Общността.

двойно отчитане на съкращенията на 
емисиите или да пречат за 
предприемането на други политически 
мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на 
Общността. При следващото 
преразглеждане на схемата ще се 
предвиди хармонизираното включване 
на тези емисии в схемата на Общността.

Or. en

Обосновка

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, it is necessary to link the EU 
ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of application of Article 24a to 
Article 24 should be removed.

Изменение 703
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Емисии на парникови газове, които 
са уловени и съхранени, се считат за 
"неемитирани". За тези емисии не се 
изисква възстановяване на квоти.

Or. en

Обосновка

These gases are emissions but they do not come into contact with the air. Therefore they 
should not be considered as emissions.
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Изменение 704
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Добавя се следният член 24б:
"Член 24б
Гъвкавост

Инсталации, включени в схемата на 
Общността за периода 2013-2020 г., 
могат да използват права на емисии 
на парникови газове, позволени 
съобразно член 3, параграфи 1 и 2 от 
Решение  2008/XX/EО за изпълнението 
на техните задължения съгласно 
Директива 2003/87/ЕО."

Or. en

Обосновка

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, the introduction of the 
principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems is necessary. 

Изменение 705
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 19 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Добавя се следният член 24б:
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"Член 24б
Гъвкавост

Инсталации, включени в схемата на 
Общността за периода 2013-2020 г., 
могат да използват права на емисии 
на парникови газове, позволени 
съобразно член 3, параграфи 1 и 2 от 
Решение  2008/XX/EО  за 
изпълнението на техните 
задължения съгласно Директива 
2003/87/ЕО."

Or. en

Обосновка

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, the introduction of the 
principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems is necessary.

To create real incentives for the project development in third countries, no limit for usage of 
acquired credits should be implemented.

Изменение 706
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2003/87/ЕО
Член 25 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С оглед предвиждане на взаимното 
признаване на квотите между схемата на 
Общността и другите задължителни 
схеми за търговия с емисии на 
парникови газове, с абсолютни прагови 
стойности на емисиите, установени в 
която и да е друга държава, или 
подфедерална или регионална единица, 
могат да бъдат сключвани 
споразумения.

1a. С оглед предвиждане на взаимното 
признаване на квотите между схемата на 
Общността и съпоставими 
задължителни схеми за търговия с 
емисии на парникови газове, с 
абсолютни прагови стойности на 
емисиите, установени в която и да е 
друга държава, или подфедерална или 
регионална единица, могат да бъдат 
сключвани споразумения.
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Or. en

Обосновка

There is a need to limit agreements with other greenhouse gas emissions trading systems to 
those which provide same level of reliability in terms of verification of emission data and are 
regulated by similar auctioning procedures.

Изменение 707
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2003/87/ЕО
Член 25 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С оглед предвиждане на взаимното 
признаване на квотите между схемата на 
Общността и другите задължителни 
схеми за търговия с емисии на 
парникови газове, с абсолютни прагови 
стойности на емисиите, установени в 
която и да е друга държава, или 
подфедерална или регионална единица, 
могат да бъдат сключвани 
споразумения.

1a. С оглед предвиждане на взаимното 
признаване на квотите между схемата на 
Общността и съпоставими 
задължителни схеми за търговия с 
емисии на парникови газове, с 
абсолютни прагови стойности на 
емисиите, установени в която и да е 
друга държава, или подфедерална или 
регионална единица, могат да бъдат 
сключвани споразумения.

Or. en

Обосновка

There is a need to limit agreements with other greenhouse gas emissions trading systems to 
those which provide same level of reliability in terms of verification of emission data and are 
regulated by similar auctioning procedures.
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Изменение 708
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни 
инсталации, предмет на 
еквивалентни мерки

Изключване на малки емитери

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации с 
номинална топлинна мощност под 
25 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса:

а) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;
б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за 
една календарна година количество 
от 10 000 t или повече еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса;
в) потвърди, че ако дадена 
инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 
000 t или повече еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, или пък 
еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната 
инсталация ще бъде отново включена 
в системата;
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г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.
2. Ако след изтичане на тримесечен 
срок от представянето на 
информацията за обществено 
обсъждане, Комисията не направи 
възражение в допълнителен 
шестмесечен срок, уведомлението се 
счита за прието.
След връщането на квотите по 
отношение на периода, през който 
инсталацията е била включена в схемата 
за търговия на емисии, инсталацията се 
изключва от схемата и държавата-
членка не трябва да й издава повече 
безплатни квоти в съответствие с член 
10а.

След връщането на квотите по 
отношение на периода, през който 
инсталацията е била включена в схемата 
за търговия на емисии, инсталацията се 
изключва от схемата и държавата-
членка не издава повече безплатни 
квоти за нея в съответствие с член 10а.

Or. de

Обосновка

The threshold for the exemption of smaller combustion installations should be increased from 
the planned 10 000 tonnes to 25 000 tonnes of CO2 emissions. This will represent a 
substantial easing of the burden for the operators of smaller installations, whilst over 97% of 
CO2 emissions will still be covered by the emissions trading system. 

Изменение 709
Amalia Sartori

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации, 
предмет на еквивалентни мерки 

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 

1. Държавите-членки изключват от 
схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
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топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 50 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 50 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 50 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to EU ETS standards and the administrative costs of permitting, 
third party verification and trading / participating in auction exceed the monetarised value of 
environmental benefits from their participation. While 95% of the ETS sectors’ emissions will 
still be covered, this threshold of 50 ktonnes will relieve some 75% of installations from the 
heavy ETS burden (EEA report 2007).
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Изменение 710
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 Член 27
Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, ако съответната 
държава-членка изпълни следните 
условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
съответната инсталация ще бъде отново 
включена в системата;
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г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Изменение 711
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 Член 27
Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, ако съответната 
държава-членка изпълни следните 
условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация в) потвърди, че ако дадена инсталация 
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отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
съответната инсталация ще бъде отново 
включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Изменение 712
Jerzy Buzek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации с 
номинална топлинна мощност под 
25 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, ако съответната 
държава-членка изпълни следните 
условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, 

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 

б) потвърди провеждането на
мониторинг, за да се провери дали 
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съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
съответната инсталация ще бъде отново 
включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

In the Impact Assessment (SEC(2008)52) the European Commission states that the reduction 
in administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 
25 000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However, the Commission 
document does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty 
might be of the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 
25 000 t CO2/y.

Furthermore, excluded installations will be automatically subject to other emission 
reductions measures in non EU ETS sector.

Изменение 713
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации
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1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации с 
номинална топлинна мощност под 
25 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, ако съответната 
държава-членка изпълни следните 
условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
съответната инсталация ще бъде отново 
включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

In the Impact Assessment (SEC(2008)52) the European Commission states that the reduction 
in administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 
25 000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However, the Commission 
document does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty 
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might be of the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 
25 000 t CO2/y.

Furthermore, excluded installations will be automatically subject to other emission 
reductions measures in non EU ETS sector.

Изменение 714
David Martin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки емитери, 
предмет на еквивалентни мерки

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации с 
номинална топлинна мощност или 
обичаен капацитет на работа под 
25 MW, или които всяка една от 
последните 3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
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количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Изменение 715
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни 
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки емитери, 
предмет на еквивалентни мерки

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
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постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

All installations should be eligible to apply for exclusion. Raising the emission threshold to 
25,000 tonnes will remove 6300 (rather than 4200) small installations from the administrative 
burden of the system but only remove 2.4% of total emissions. An amendment to Article 9a is 
required to make a corresponding downward adjustment to the overall cap. The additional 
capacity threshold should be removed as it is not always a good indicator of emissions. For 
example, many hospitals and universities have back-up generators above 25MW which only 
exist for use in case of emergencies. 

Изменение 716
Avril Doyle

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – заглавие и параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малки горивни
инсталации, предмет на еквивалентни 
мерки

Изключване на малки инсталации, 
предмет на еквивалентни мерки

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации с 
номинална топлинна мощност под 
25 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Болниците може също да бъдат 
изключени, ако предприемат 
еквивалентни мерки.

Or. en
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Обосновка

More recognition should be given to the need hospitals have for considerable standby 
capacity to be used in the event of a power failure. Standby capacity in hospitals must be well 
maintained and ready for service, which means that hospital boilers are typically rotated and 
emergency generators are tested throughout the year. EU-ETS rules should take account of 
this and recognise that standby equipment in hospitals is seldom ever used to full capacity. 
This amendment avoids a situation in which hospitals are penalised for their “potential” to 
emit rather than their actual emissions. 

Изменение 717
Frieda Brepoels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 50 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 



PE409.679v01-00 46/116 AM\735217BG.doc

BG

количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

It is important to reduce the administrative burden for smaller emitters. Where equivalent 
measures to reduce greenhouse gas emissions are in place, smaller emitters should be given 
the choice as to whether or not to take part in ETS. Smaller emitters form a significant part of 
the number of installations falling under ETS, although they only account for 2.5% of 
emissions.

Изменение 718
Péter Olajos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Горивни инсталации, свързани с 
някоя от дейностите, изброени в 
приложение I, се изключват от 
схемата на Общността, ако са с 
номинална топлинна мощност под 
50 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
неизбежните емисии на въглероден 
диоксид от суровини и на емисиите от 
биомаса, и са предмет на мерки, с които 
ще се постигне еквивалентно намаление 
на емисиите, ако съответната държава-
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членка изпълни следните условия:
a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на 
неизбежните емисии на въглероден 
диоксид от суровини и на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на неизбежните емисии 
на въглероден диоксид от суровини и 
на емисиите от биомаса, или пък 
еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 719
Nicodim Bulzesc

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Горивни инсталации, свързани с 
някоя от дейностите, изброени в 
приложение I, се изключват от 
схемата на Общността, ако са с 
номинална топлинна мощност под 
50 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
неизбежните емисии на въглероден 
диоксид от суровини и на емисиите от 
биомаса, и са предмет на мерки, с които 
ще се постигне еквивалентно намаление 
на емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на 
неизбежните емисии на въглероден 
диоксид от суровини и на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на неизбежните емисии 
на въглероден диоксид от суровини и 
на емисиите от биомаса, или пък 
еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en
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Обосновка

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Изменение 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. По искане на оператора държавите-
членки изключват от схемата на 
Общността инсталации, които всяка 
една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 25 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация в) потвърди, че ако дадена инсталация 
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отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

A shift to a threshold level of 25 000 tonnes of CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by only 2.4%. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Изменение 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. По искане на оператора 
държавите-членки изключват от 
схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една a) уведоми Комисията за всяка една 
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подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

A shift to a threshold level of 25 000 tonnes of CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by only 2,4%. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out but all installations in the EU ETS.
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Изменение 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/EО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 

1. Държавите-членки изключват, при 
отправено заявление, от схемата на 
Общността инсталации, 
съответстващи на някоя от 
дейностите по приложение І, които 
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докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 25 000 t 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на процесните емисии и 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

а) уведоми Комисията за всяка 
една подобна инсталация, като 
уточни еквивалентните 
действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка 
една подобна инсталация, като 
уточни еквивалентните 
действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери 
дали съответната инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери 
дали съответната инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на 
процесните емисии и емисиите 
от биомаса;

в) потвърди, че ако дадена 
инсталация отделя за една 
календарна година количество от 
10 000 t или повече еквивалент на 
въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от 
биомаса, или пък еквивалентните 
мерки са преустановени, 
съответната инсталация ще бъде 
отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена 
инсталация отделя за една 
календарна година количество от 
25 000 t или повече еквивалент на 
въглероден диоксид, с 
изключение на процесните 
емисии и емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната 
инсталация ще бъде отново 
включена в системата;

г) публикува информацията, 
посочена в букви а), б) и в), за 
обществено обсъждане.

г) публикува информацията, 
посочена в букви а), б) и в), за 
обществено обсъждане.
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Or. es

Обосновка

The concept of 'nominal thermal power' would be difficult to standardise. With regard to the 
CO2 emissions threshold, a study of July 2007 by Ecofys has shown that significantly higher 
performance could be achieved with a threshold of 25 000 tonnes of CO2  equivalent per 
annum. The same study recalls that 57% of installations emit less than 25 000  tonnes of CO2
and account for less than 5% of the emissions covered by the directive. Process emissions 
generated from raw materials are intrinsic to the production process and cannot be reduced.

Изменение 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации, които всяка една от 
последните 3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки, наред  
със съгласието на собственика на 
инсталацията, който изразява 
желанието си да се възползва от 
възможността за неучастие;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
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t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted.

Изменение 724
John Bowis, John Purvis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации, които всяка една от 
последните 3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
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членка изпълни следните условия: членка изпълни следните условия:
a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
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инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Изменение 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността инсталации, 
които всяка една от последните 3 
години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена 
в букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. en

Обосновка

We believe there are no grounds for limiting this provision to combustion installations. It 
must be applicable to any installation, regardless of its sector or typology. In addition, we 
believe that a limit of 25 ktonnes will further improve the scheme's efficiency by taking out a 
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significant number of installations that still have reduced emissions.

Изменение 727
Anne Ferreira

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност или нормален 
експлоатационен капацитет под 
25 MW, които всяка една от последните 
3 години са докладвали пред 
компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

(a) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

а) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

(c) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;
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г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. fr

Обосновка

The Commission’s impact assessment shows that an arrangement whereby installations 
emitting less than 25 000 tonnes may be excluded from the ETS Directive is an economically 
advantageous solution.

Whenever the circumstances so demand, the specific needs of all emission sources must be 
taken into account,  and environmental requirements must be adjusted to allow for the best 
economic options entailed for small sources.

Изменение 728
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 25 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

а) уведоми Комисията за всяка една 
подобна инсталация, като уточни 
еквивалентните действащи мерки;

a) уведоми Комисията за всяка подобна 
инсталация, като уточни еквивалентните 
действащи мерки;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
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календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

г) публикува информацията, посочена в 
букви а), б) и в), за обществено 
обсъждане.

Or. de

Обосновка

The ceiling for the exemption of smaller combustion installations should be increased from 
the planned 10 000 tonnes to 25 000 tonnes of CO2 emissions. This will represent a 
substantial easing of the burden for the operators of these installations and still cover over 
97% of CO2 emissions. In addition, the measures designed to achieve an equivalent 
contribution to emission reduction should be spelt out. Since the exemption of these 
installations is based on their limited impact on the climate, the requirements should be easy 
to meet.

Изменение 729
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/EО
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да изключат от 
схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 

Държавите-членки могат да изключат от 
схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 50 000 t еквивалент на 
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въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

Or. hu

Изменение 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност под 25 MW, които 
всяка една от последните 3 години са 
докладвали пред компетентния орган 
емисии, ненадвишаващи 10 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

При поискване от съответните 
оператори, държавите-членки
изключват от схемата на Общността 
горивни инсталации, които в периода 
от 2008 до 2012 г. са докладвали пред 
компетентния орган средни годишни 
емисии, ненадвишаващи 25 000 t
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, и 
които са предмет на мерки, с които ще 
се постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

Or. fr

Обосновка

A request for exclusion should be a matter of free choice for the eligible operator rather than 
being determined unilaterally by the Member State concerned. The 10 000 tonne threshold is 
far too low and will entail an administrative and financial outlay for many small-scale 
emitting sources without making any significant impact on the overall quantity of emissions 
involved. A better cost-effectiveness ratio could be achieved with an annual threshold of 25 
000 tonnes of carbon dioxide equivalent. 
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Изменение 731
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да изключат 
от схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

1. Държавите-членки могат да 
изключат от схемата на Общността 
инсталациите за високоефективно 
комбинирано производство на енергия 
съобразно Директива 2004/8/ЕО, 
които са с номинална топлинна 
мощност под 35 MW. Държавите-
членки могат също така да изключат от 
схемата на Общността горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25 MW, които всяка една 
от последните 3 години са докладвали 
пред компетентния орган емисии, 
ненадвишаващи 10 000 t еквивалент на 
въглероден диоксид, с изключение на 
емисиите от биомаса, и които са 
предмет на мерки, с които ще се 
постигне еквивалентно намаление на 
емисиите, ако съответната държава-
членка изпълни следните условия:

Or. en

Обосновка

A high efficiency combined heat and power unit with a rated fuel input of 35MW generates 
the same amount of heat as a separate industrial boiler rated under 20MW, which falls 
outside the scope of the ETS and the obligation for any equivalent measures. Member States 
should be allowed to exclude such installations if their inclusion in the ETS would 
significantly deter operators from investing in high efficiency combined heat and power units 
which would overall save CO2 emissions compared to generating heat by a separate boiler.
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Amendment 732
Antonio De Blasio

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/EО
Член 27 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 50 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

Or. hu

Изменение 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 10 000 
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

б) потвърди провеждането на 
мониторинг, за да се провери дали 
съответната инсталация отделя за една 
календарна година количество от 25 000
t или повече еквивалент на въглероден 
диоксид, с изключение на емисиите от 
биомаса;

Or. fr
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Изменение 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 27 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 10 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

в) потвърди, че ако дадена инсталация 
отделя за една календарна година 
количество от 25 000 t или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с 
изключение на емисиите от биомаса, 
или пък еквивалентните мерки са 
преустановени, съответната инсталация 
ще бъде отново включена в системата;

Or. fr

Изменение 735
Urszula Krupa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се

Корекции, приложими след 
сключването на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата
1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на 
международно споразумение по 
изменение в климата, за 
задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от 
Европейския съвет, ще се прилагат 
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параграфи 2, 3 и 4. 
2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато 
на Общността за 2020 г., да е по-
ниско от това, установено в 
съответствие с член 9, с 
количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 
Общността по силата на членове 9 и 
9а.
3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.
4. Комисията може да приеме мерки 
за предвиждане използването от 
операторите в схемата на 
Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени 
в член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. pl
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Обосновка

Yet more stringent requirements, even if imposed by means of international agreements, are 
pointless for those Member States for which the emissions reduction steps proposed thus far 
in Community documents are too demanding and potentially represent a severe obstacle to 
their economic development.

Изменение 736
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 
4.

След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
минималните нива на намаления, 
договорени от Европейския съвет, 
Комисията представя предложение 
за изменение на настоящата 
директива.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато 
на Общността за 2020 г., да е по-
ниско от това, установено в 
съответствие с член 9, с 
количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 



AM\735217BG.doc 67/116 PE409.679v01-00

BG

Общността по силата на членове 9 и 
9а.
3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.
4. Комисията може да приеме мерки 
за предвиждане използването от 
операторите в схемата на 
Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени 
в член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

We strongly advocate a negotiation process by co-decision to ensure an appropriate 
participation of all stakeholders. The question of whether a stricter target was achieved by 
the international agreement following the conclusions of the European Council of March 
2007 must be evaluated carefully. 

Furthermore the level of the new targets for ETS and non-ETS, as well as the carbon leakage 
issue must be re-discussed carefully.
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Изменение 737
Péter Olajos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на 
международно споразумение по 
изменение в климата, за 
задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от 
Европейския съвет, ще се прилагат 
параграфи 2, 3 и 4.

При липса на сключено международно 
споразумение относно изменението 
на климата, което да доведе – до 2020 
г. – до задължително намаляване на  
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с нивата на намаляване, 
договорени от Европейския съвет, 
линейният фактор намалява с оглед 
на постигането на целта на 
Общността за намаляване – в срок до 
2020 г. – на емисиите на парникови 
газове с 20% в сравнение с 1990 г., като 
отраслите, обхванати от схемата на 
Общността, осъществяват две 
трети от необходимите за постигане 
на тази цел усилия за намаляване на 
емисиите. Проверените емисии през 
2005 г. служат като отправна точка 
при определяне на усилията.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато 
на Общността за 2020 г., да е по-
ниско от това, установено в 
съответствие с член 9, с 
количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 
Общността по силата на членове 9 и 
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9а.
3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.
4. Комисията може да приеме мерки 
за предвиждане използването от 
операторите в схемата на 
Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени 
в член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

In the event that no international agreement is reached, the EU ETS cap should be consistent 
with a 20% GHG emission reduction target from the 1990 baseline.

Изменение 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на 

При липса на сключено международно 
споразумение относно изменението 
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международно споразумение по 
изменение в климата, за 
задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от 
Европейския съвет, ще се прилагат 
параграфи 2, 3 и 4.

на климата, което да доведе – до 2020 
г. – до задължително намаляване на  
емисиите на парникови газове, 
съпоставимо с нивата на намаляване, 
договорени от Европейския съвет, 
линейният фактор намалява с оглед 
на постигането на целта на 
Общността за намаляване – в срок до 
2020 г. – на емисиите на парникови 
газове с 20% в сравнение с 1990 г., като 
отраслите, обхванати от схемата на 
Общността, осъществяват две 
трети от необходимите за постигане 
на тази цел усилия за намаляване на 
емисиите. Проверените емисии през 
2005 г. служат като отправна точка 
при  определяне на усилията.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато 
на Общността за 2020 г., да е по-
ниско от това, установено в 
съответствие с член 9, с 
количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 
Общността по силата на членове 9 и 
9а.
3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.
4. Комисията може да приеме мерки 
за предвиждане използването от 
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операторите в схемата на 
Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени 
в член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

In the event that no international agreement is reached, the EU ETS cap should be consistent 
with a 20% GHG emission reduction target from the 1990 baseline.

Изменение 739
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 
4.

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
минималните нива на намаления, 
договорени от Европейския съвет, 
Комисията провежда изчерпателно 
проучване на потенциалното 
икономическо въздействие на 
бъдещите мерки за прилагане на тези 
ограничения, както и на другите 
мерки, заложени в международното 



PE409.679v01-00 72/116 AM\735217BG.doc

BG

споразумение.
Проучването на въздействието 
установява доколко са спазени 
следните условия:
- международното споразумение да е 
обвързващо за всички страни, които 
развиват или е вероятно да развият 
производство в отраслите, попадащи 
в обхвата на настоящата директива;
- международното споразумение:

- да налага на развитите 
държави еквивалентни на 
налаганите в Европейския съюз 
ограничения по отношение на 
отраслите, посочени в 
приложение І към настоящата 
директива;
- по отношение на отраслите, 
посочени в приложение І към 
настоящата директива, да 
изисква от развиващите се 
държави, особено от онези от 
тях, които имат голям 
икономически напредък, да 
допринасят по начин, съизмерим 
с конкретните им отговорности 
и съответни възможности;

- ангажиментите за развитите 
държави и приносът на развиващите 
се, особено от онези от тях, които 
имат голям икономически напредък, 
да бъдат

- измервани и проверявани по 
международно признати методи
- и съобщавани.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 

2. Считано от годината след влизането 
в сила на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, и 
с оглед на резултатите от 
предвиденото в същия параграф 
проучване на въздействието, и по-
конкретно на спазването на 
гореизброените три условия, 
Комисията предлага корекции на 



AM\735217BG.doc 73/116 PE409.679v01-00

BG

емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

фактора, така че частта от 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г. по силата на
членове 9 и 9а, да допринася за общото 
намаление на емисиите на парникови 
газове от Общността, над 20-те 
процента, с които ще се ангажира
Общността в рамките на 
международното споразумение.

3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.
4. Комисията може да приеме мерки за 
предвиждане използването от 
операторите в схемата на Общността на 
допълнителни видове проекти, различни 
от тези, посочени в член 11а, параграфи 
2—5, или използването, при 
необходимост, на други механизми, 
създадени в рамките на 
международното споразумение.

4. С оглед на резултатите от 
предвиденото в параграф 1 проучване 
на въздействието, и по-конкретно на 
спазването на трите изброени в 
същия параграф условия, Комисията
може да приеме мерки за предвиждане 
използването от операторите в схемата 
на Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени в 
член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].“

Or. fr

Обосновка

If an international agreement is concluded, new obligations will be imposed on the EU and 
the other parties. It is therefore essential to carry out an exhaustive impact study in order to 
assess the detailed implementing arrangements and gauge such consequences as might ensue, 
whatever their nature. It will be necessary to determine the criteria by which the success of 
the agreement will be defined. The Community will also need to spell out the specific 
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expectations with regard to emerging countries, since these cannot be equated with every 
other developing country in terms of the efforts to be undertaken.

Изменение 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграфи 1 – 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 
4.

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
минималните нива на намаления 
съгласно член 9, се прилагат параграфи 
2, 3 и 4 от настоящия член.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 40-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

3. Операторите могат да използват CER,
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината

3. Операторите могат да използват CER 
или други одобрени в съответствие с 
параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до 10 % от 
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от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

Or. en

Изменение 741
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата,
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4.

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
минималните нива на намаления, 
договорени от Европейския съвет, за 
всички държави със значителни 
дейности в секторите, посочени в 
приложения 1 и 3, и след като 
Комисията е доказала, че това 
споразумение води до сравними 
разходи във връзка с CO2 за 
отраслите, посочени в приложения 1 
и 3, се прилагат параграфи 2, 3 и 4.

Or. de

Обосновка

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in all non-European States.
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Изменение 742
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 
4.

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
минималните нива на намаления, 
договорени от Европейския съвет, 
Комисията провежда изчерпателно 
проучване на потенциалното 
икономическо въздействие на 
бъдещите мерки за прилагане на тези 
ограничения, както и на другите 
мерки, заложени в международното 
споразумение.
Проучването на въздействието 
установява доколко са спазени 
следните условия:
- международното споразумение да е 
обвързващо за всички страни, които 
развиват или е вероятно да развият 
производство в отраслите, попадащи 
в обхвата на настоящата директива;
- международното споразумение:

- да налага на развитите 
държави еквивалентни на 
налаганите в Европейския съюз 
ограничения по отношение на 
отраслите, посочени в 
приложение І към настоящата 
директива;
- по отношение на отраслите, 
посочени в приложение І към 
настоящата директива, да 
изисква от развиващите се 
държави, особено от онези от 
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тях, които имат голям 
икономически напредък, да 
допринасят по начин, съизмерим 
с конкретните им отговорности 
и съответни възможности;

- ангажиментите за развитите 
държави и приносът на развиващите 
се, особено от онези от тях, които 
имат голям икономически напредък, 
да бъдат

- измервани и проверявани по 
международно признати методи
- и съобщавани.

Or. fr

Обосновка

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Изменение 743
Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4.

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да отговаря на минималните 
критерии, изброени в приложение Ia, 
и което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
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минималните нива на намаления, 
договорени от Европейския съвет, ще се 
прилагат параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

In Annex Ia, criteria for an international agreement are defined

Изменение 744
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4.

1. След сключването от страна на 
Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, 
което да отговаря на минималните 
критерии, изброени в приложение Ia, 
и което да води – до 2020 г. – до
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, които надвишават 
минималните нива на намаления, 
договорени от Европейския съвет, ще се 
прилагат параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

In Annex Ia, criteria for an international agreement are defined.
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Изменение 745
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 
съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4.

1. След сключването от страна на 
Общността и нейните държави-членки 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което да води –
до 2020 г. – до задължително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които надвишават минималните 
нива на намаления, договорени от 
Европейския съвет, ще се прилагат 
параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

The process of signing and ratifying should be performed both by Community and all Member 
States respectively.

Изменение 746
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След сключването до 2020 г. от 
страна на Общността на международно 
споразумение по изменение в климата, 
за задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, които 
надвишават минималните нива на 
намаления, договорени от Европейския 

1. След сключването от страна на 
Общността и нейните държави-членки 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което да води –
до 2020 г. – до задължително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които надвишават минималните 
нива на намаления, договорени от 
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съвет, ще се прилагат параграфи 2, 3 и 4. Европейския съвет, ще се прилагат 
параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

The process of signing and ratifying should be performed both by Community and all Member 
States respectively.

Изменение 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В рамките на шест месеца, 
считано от сключването на 
международно споразумение относно 
изменението на климата, което води 
до задължително намаляване над 
установеното в член 3, Комисията 
представя законодателно 
предложение относно приноса на 
всяка държава-членка към усилията 
на Общността за допълнително 
намаляване, което следва да се приеме 
съобразно процедурата, установена в 
член 251 от Договора.

Or. en

Обосновка

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision, not to a method based 
on an automatic trigger.
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Изменение 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато 
на Общността за 2020 г., да е по-
ниско от това, установено в 
съответствие с член 9, с 
количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 
Общността по силата на членове 9 и 
9а.

заличава се

Or. en

Обосновка

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision, not to a method based 
on an automatic trigger.

Изменение 749
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

2. Считано от годината след влизането 
в сила на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, и 
с оглед на резултатите от 
предвиденото в същия параграф 
проучване на въздействието, и по-
конкретно на спазването на 
гореизброените три условия, 
Комисията предлага корекции на 
фактора, така че частта от
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г. по силата на 
членове 9 и 9а, да допринася за общото 
намаление на емисиите на парникови 
газове от Общността, над 20-те 
процента, с които ще се ангажира
Общността в рамките на 
международното споразумение.

Or. fr

Обосновка

Amendment required for consistency. 

Изменение 750
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 

2. Считано от годината след влизането 
в сила на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
въз основа на цялостна оценка на 
въздействието на разходната 
ефективност на средствата за 
постигане на това намаляване, както 
и на въздействието на други мерки, 
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еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

подробно описани в международното 
споразумение, Комисията представя 
законодателно предложение пред 
Европейския парламент и Съвета, с 
което предлага по-нататъшно 
намаляване на  количеството квоти, 
отпуснато на Общността за 2020 г., 
като се вземе предвид общото 
намаление на емисиите на парникови 
газове от Общността, над 20-те 
процента, с които се е ангажирала 
Общността в рамките на 
международното споразумение.

Or. en

Обосновка

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Изменение 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
въз основа на цялостна оценка на 
въздействието на разходната 
ефективност на средствата за 
постигане на това намаляване, както 
и на въздействието на други мерки, 
подробно описани в международното 
споразумение, Комисията представя 
законодателно предложение пред 
Европейския парламент и Съвета,  с 
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на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

което предлага по-нататъшно 
намаляване на  количеството квоти, 
отпуснато на Общността за 2020 г., 
като се вземе предвид общото 
намаление на емисиите на парникови 
газове от Общността, над 20-те 
процента, с които се е ангажирала 
Общността в рамките на 
международното споразумение. 

Or. en

Обосновка

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Изменение 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така 
че количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с 
член 9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
въз основа на цялостна оценка на 
въздействието на разходната 
ефективност на средствата за 
постигане на това намаляване, както 
и на въздействието на други мерки, 
подробно описани в международното 
споразумение, Комисията представя 
законодателно предложение пред 
Европейския парламент и Съвета, с 
което предлага по-нататъшно 
намаляване на  количеството квоти, 
отпуснато на Общността за 2020 г., 
като се вземе предвид общото 
намаление на емисиите на парникови 
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членове 9 и 9а. газове от Общността, над 20-те 
процента, с които се е ангажирала 
Общността в рамките на 
международното споразумение. 

Or. en

Обосновка

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement must not 
be an automatism but must be subject to evaluation and co-decision between Parliament and 
Council.

Изменение 753
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско 
от това, установено в съответствие 
с член 9, с количеството квоти, което 
е еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 
Общността по силата на членове 9 и 
9а.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се коригира с оглед 
на съдържанието на 
международното споразумение и 
постигнатото от държавите-членки 
съобразно Протокола от Киото, в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 251 от Договора.

Or. en
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Обосновка

There is a need for more clarity for 20-30% trigger after approval of the new international 
agreement which takes into account disproportion of Member States achievements under the 
Kyoto Protocol. That adjustment must be made through the co-decision procedure.

Изменение 754
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско 
от това, установено в съответствие 
с член 9, с количеството квоти, което 
е еквивалентно на общото намаление 
на емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите 
на парникови газове през 2020 г., за 
които допринася схемата на 
Общността по силата на членове 9 и 
9а.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се коригира с оглед 
на съдържанието на 
международното споразумение и 
постигнатото от държавите-членки 
съобразно Протокола от Киото, в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 251 от Договора.

Or. en

Обосновка

There is a need for more clarity for 20-30% trigger after approval of the new international 
agreement which takes into account disproportion of Member States achievements under the 
Kyoto Protocol. That adjustment must be made through the co-decision procedure.
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Изменение 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с 
които се е ангажирала Общността в 
рамките на международното 
споразумение, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите на 
парникови газове през 2020 г., за които 
допринася схемата на Общността по 
силата на членове 9 и 9а. 

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността в размер на 30 процента, 
или над 30 процента, в случай че 
международното споразумение
ангажира Общността с такова 
намаляване, умножено с дела на 
глобалното намаление на емисиите на 
парникови газове през 2020 г., за които 
допринася схемата на Общността по 
силата на членове 9 и 9а.

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies that the 20% target will be increased to at least 30% if an 
international agreement is reached.

Изменение 756
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 
линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 30-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 757
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от годината след 
сключването на международното 
споразумение, посочено в параграф 1, 

2. Считано от годината след 
представянето на анализа на 
Комисията, посочен в параграф 1, 
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линейният фактор се покачва, така че 
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а.

линейният фактор се покачва, така че
количеството квоти, отпуснато на 
Общността за 2020 г., да е по-ниско от 
това, установено в съответствие с член 
9, с количеството квоти, което е 
еквивалентно на общото намаление на 
емисиите на парникови газове от 
Общността, над 20-те процента, с които 
се е ангажирала Общността в рамките 
на международното споразумение, 
умножено с дела на глобалното 
намаление на емисиите на парникови 
газове през 2020 г., за които допринася 
схемата на Общността по силата на 
членове 9 и 9а. Тази разпоредба влиза в 
сила единствено ако Комисията 
представи своя анализ преди [2015] г.

Or. de

Обосновка

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Изменение 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Международно споразумение 
съобразно параграфи 1 и 2 е 
споразумение между държави, което 
води до намаляване на общите емисии 
в степента, необходима за 
ефективното справяне с изменението 
на климата, и по отношение на което 
може да се извършват наблюдение и 
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проверки и което е предмет на 
задължителни мерки за прилагане. 
Такова международно споразумение 
следва да включва критична маса от 
отрасловото производство в световен
мащаб.
Държавите, подвластни на такова 
международно споразумение, се 
споразумяват да прилагат и 
изпълняват мерки, които водят до 
еднаква тежест за промишлените 
отрасли в условията на 
международна конкуренция.

Or. en

Обосновка

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which places competing sectors on an equal footing.

Изменение 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Международно споразумение 
съобразно параграфи 1 и 2 е 
споразумение между държави, което 
води до намаляване на общите емисии 
в степента, необходима за 
ефективното справяне с изменението 
на климата, и по отношение на което 
може да се извършват наблюдение и 
проверки и което е предмет на 
задължителни мерки за прилагане. 
Такова  международно споразумение 
следва да включва критична маса от 
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отрасловото производство в световен 
мащаб.
Държавите, подвластни на такова 
международно споразумение, се 
споразумяват да прилагат и 
изпълняват мерки, които водят до 
еднаква тежест за промишлените 
отрасли в условията на 
международна конкуренция.

Or. en

Обосновка

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which places competing sectors on an equal footing.

Изменение 760
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити 
от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Amendment required for consistency.
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Изменение 761
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината
от реализираното в съответствие с
параграф 2 намаление.

3. В допълнение към неизползвания 
дял CER или ERU, произхождащи от 
схемата на Общността и 
предоставени на операторите от 
държавите-членки за периода 2008-
2012 г., операторите могат да използват 
CER, ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити от 
трети държави, които са сключили 
международното споразумение, в 
размер до 70 % от намалението на 
количеството на квотите, които 
следва да се разпределят в 
съответствие с разпоредбите в 
параграф 2 и член 9.

Or. en

Обосновка

Achievement of the ambitious emission reduction targets within the EU emissions trading 
sector with only little use of CDM/JI leads to an extreme increase in CO2 and electricity 
prices. CDM in significant volumes is needed to dampen the price increase. Access to 70% of 
the total reduction goal compared with 1990 is required. To continue its successful 
development, the CDM industry needs a clear signal that CDM/JI will be continued in 
significant volumes even after 2012. Otherwise, international climate protection will suffer a 
serious setback.

Изменение 762
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

3. Операторите могат да използват само 
CER, сертифицирани по "Златен 
стандарт", и национални кредити за 
компенсиране в съответствие с член 
24a или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

Or. en

Обосновка

Domestic Offsets need to be used in the ETS to stimulate emission reductions within the ETS. 
Incumbents select the cheapest offset credits (CDM or Domestic Offset) which are of equal 
status for compliance.

Изменение 763
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити – от проекти в 
областта на енергията от 
възобновяеми източници и 
ефективността по отношение на 
търсенето, с изключение на кредити 
от големи хидроенергийни проекти –
от трети държави, които са сключили 
международното споразумение, в 
размер до половината от реализираното 
в съответствие с параграф 2 намаление
над 30-те процента намаление от 
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общите усилия на Общността.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 764
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

3. Операторите могат да използват само 
CER, сертифицирани по "Златен 
стандарт", одобрени в съответствие с 
параграф 4 от трети държави, които са 
сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

Or. en

Обосновка

Operators may only use Gold Standard certified CERs, ERUs or other credits approved in 
accordance with paragraph 4 from third countries which have concluded the international 
agreement, up to half of the reduction taking place in accordance with this paragraph.
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Изменение 765
Evangelia Tzampazi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

3. Операторите могат да използват 
единствено CER от типа "Златен 
стандарт", ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити от 
трети държави, които са сключили 
международното споразумение, в 
размер до половината от реализираното 
в съответствие с параграф 2 намаление.

Or. el

Обосновка

Limiting CDMs and ERUs to those with Gold Standard type certification, will ensure that 
only high quality units are used which could provide a genuine additional reduction in 
emissions and also sustainable development benefits.

Изменение 766
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите могат да използват CER, 
ERU или други одобрени в съответствие 
с параграф 4 кредити от трети държави, 
които са сключили международното 
споразумение, в размер до половината 
от реализираното в съответствие с 
параграф 2 намаление.

3. Операторите могат да използват 
единствено CER тип "Златен 
стандарт", ERU или други одобрени в 
съответствие с параграф 4 кредити от 
трети държави, които са сключили 
международното споразумение, в 
размер до половината от реализираното 
в съответствие с параграф 2 намаление.
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Or. en

Обосновка

Only allow high quality CDM credits. Gold Standard offers a strict definition of additionality 
and sustainable development. It ensures that solely emission reductions that would not have 
taken place already and projects that provide clear sustainable development benefits to local 
communities receive accreditation.

Изменение 767
Marie-Noëlle Lienemann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доколкото нивата на използване 
само на сертифицираните по 
"Златен стандарт" CER, позволени 
на операторите от държавите-
членки за периода 2008-2012 г., не са 
достигнати, компетентните органи 
позволяват на операторите да 
обменят единствено сертифицирани  
по "Златен стандарт" CER от 
проекти с начало преди 2013 г., 
издадени с оглед на намаленията на 
емисиите считано от 2013 г. за квоти 
с валидност от 2013 г. нататък. 
Количеството издадени квоти не 
може да надвишава 50% от външните 
кредити, в съответствие с 
горепосоченото, които не са 
изразходвани.

Or. en

Обосновка

This ensures that only Gold Standard accredited CERs can be transferred from phase II to 
phase III.
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Изменение 768
Caroline Lucas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме мерки за 
предвиждане използването от 
операторите в схемата на Общността на 
допълнителни видове проекти, различни 
от тези, посочени в член 11а, параграфи 
2—5, или използването, при 
необходимост, на други механизми, 
създадени в рамките на 
международното споразумение.

4. Комисията може да представи 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета, предвиждащи 
използването от операторите в схемата 
на Общността на допълнителни видове 
проекти, различни от тези, посочени в 
член 11а, параграфи 2—5, или 
използването, при необходимост, на 
други механизми, създадени в рамките 
на международното споразумение.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
директивата, като я допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член [23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

Decisions to allow for the use of further types of off-set credits should be made in a co-
decision procedure.

Изменение 769
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На операторите на инсталации се 
разрешава да използват кредити, до 6 
процента от годишните проверени 
емисии на техните инсталации, от 
устойчиви дейности за намаляване на 
обезлесяването и засилване на 
залесяването и повторното 
залесяване в развиващите се държави 
по силата на бъдещо международно 
споразумение относно изменението 
на климата.  Тези кредити са в
съответствие с изискванията, 
приети в рамките на бъдещо 
международно споразумение относно 
изменението на климата, и 
последващи решения в неговата 
рамка.

Or. en

(Препратка към AM 37 от PR/727283)

Обосновка

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.

Изменение 770
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На инсталациите се разрешава да 
използват кредити, до 5 процента от 
годишните им проверени емисии, от 
устойчиви дейности за намаляване на 
обезлесяването и за засилване на 
залесяването и повторното 
залесяване в развиващи се държави  
съгласно бъдещо международно 
споразумение относно изменението 
на климата, след като са установени  
подходящи разпоредби относно 
отговорността, сконтирането и 
постоянния характер, които се 
приемат, най-малкото, във всякаква 
федерална система на САЩ за 
търговия с емисии.

Or. en

(Препратка към AM 37 от PR/727283)

Обосновка

To enforce the application of the rules.

Изменение 771
Riitta Myller

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На инсталациите се разрешава да 
използват кредити, до определен 
процент от техните годишни 
проверени емисии, от устойчиви 
дейности за намаляване на 
обезлесяването и засилване на 
залесяването и повторното 
залесяване в развиващите се държави, 
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при условие, че е налице 
международно споразумение относно 
изменението на климата и са 
установени подходящи разпоредби 
относно отговорността, 
сконтирането и постоянния 
характер.

Or. en

Изменение 772
Dan Jørgensen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При сключването от страна на 
Общността на широкообхватно 
международно споразумение относно 
изменението на климата преди 
изтичането на 2010 г., всички квоти 
се отдават на търг и членове 10а и 
10б не се прилагат.

Or. en

Обосновка

In the event of a comprehensive international agreement on climate change, the risk of carbon 
leakage due to auctioning of emission allowances will be low. Therefore, full auctioning 
should become the only allocation method once such an agreement is concluded.

Изменение 773
Johannes Blokland

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При сключването от страна на 
Общността на широкообхватно 
международно споразумение относно 
изменението на климата, което води 
до задължително намаляване на 
емисиите на парникови газове, всички 
квоти се отдават на търг и членове 
10а и 10б не се прилагат.
При липсата на сключено 
широкообхватно международно 
споразумение относно изменението 
на климата, всички квоти се отдават 
на търг, като изключение 
представляват отраслите, които са 
идентифицирани като изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии.

Or. en

Обосновка

When there is no international agreement, allowances can be auctioned in all sectors except 
for those specifically identified under the Commission’s criteria as being at risk of carbon 
leakage.

Изменение 774
Anders Wijkman

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При сключването от страна на 
Общността на широкообхватно 
международно споразумение относно 
изменението на климата, всички 
квоти се отдават на търг и членове 
10а и 10б не се прилагат.
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Or. en

Обосновка

In the event of a comprehensive international agreement on climate change, the risk of carbon 
leakage due to auctioning of emission allowances will be low. Therefore, full auctioning 
should become the only allocation method once such an agreement is concluded.

Изменение 775
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Добавя се следният член 28а:

„Член 28а

Формиране на пулове

1. Държавите-членки могат да 
позволят на операторите на 
инсталации, извършващи една от 
дейностите, изброени в приложение І, 
да образуват пул от инсталации, с 
които се извършва една и съща 
дейност, за периода, указан в член 11, 
параграф 1, и/или за първия 
петгодишен период, указан в член 9, в 
съответствие с параграфи от 2 до 6 от 
настоящия член.
2. Оператори, извършващи дейност, 
включена в списъка от приложение І, 
които желаят да образуват пул, 
подават молба до компетентния 
орган, в която указват инсталациите 
и периода, за който желаят да 
съществува пулът, и представят
доказателства, че даден попечител ще 
може да изпълни задълженията, 
посочени в алинеи 3 и 4.
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3. Оператори, които желаят да 
образуват пул, определят попечител:
a) на когото да бъде издадено цялото 
количество квоти, изчислено по 
инсталации на операторите [...];
б) който да отговаря за връщането на 
квоти, равни на общото количество 
емисии от инсталациите от пула [...]; 
и
в) на който да бъде наложено 
ограничение да не извършва нови 
прехвърляния, в случай че докладът 
на даден оператор не бъде 
верифициран като удовлетворителен 
в съответствие с член 15, втори 
параграф.
4. Попечителят подлежи на санкции, 
приложими при нарушаване на 
изискванията за връщане на 
достатъчно квоти за покриване на 
общото количество емисии от 
инсталациите в пула, като 
изключение от член 16, параграфи 2, 
3 и 4.
5. Държава-членка, която желае да 
позволи сформирането на един или 
повече пула, подава молбата, указана 
в параграф 2, до Комисията. Без да се 
накърнява Договорът, Комисията 
може в срок от три месеца от 
получаването да отхвърли дадена 
молба, която не удовлетворява 
изискванията на настоящата 
директива. Всяко такова решение 
следва да бъде мотивирано. В случай 
на отказ държавата-членка може да 
позволи сформирането на пул само 
ако предложените изменения се 
приемат от Комисията.
6. В случай че попечителят не 
изпълни санкциите, посочени в 
параграф 4, всеки оператор на 
инсталация от пула е отговорен 
съгласно член 12, параграф 3 и член 
16 по отношение на емисиите от 
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техните инсталации."

Or. en

Обосновка

The new Directive deleted the possibility for pooling (former Article 28). Pooling is a 
substantial part of this. It should not, therefore, be deleted but should be kept in the Directive.

Изменение 776
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Добавя се следният член 28a:

„Член 28а

Доброволни мерки

1. Операторите се насърчават да 
инвестират на доброволни начала в 
устойчиви дейности с цел намаляване 
на обезлесяването, възстановяване на 
деградирали почви или гори и 
увеличаване на залесяването и 
повторното залесяване в 
развиващите се държави.
2. Подходящите разпоредби относно 
отговорността, сконтирането и 
постоянния характер се установяват 
от Комисията, като се отчита 
напредъкът, постигнат в контекста 
на РКОНИК.
3. Операторите могат да придобият 
кредити от:
a) проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и 
подобни проекти, проверени съобразно 
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процедурата на надзорния съвет за 
Съвместно изпълнение;
б) свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се държави, 
с които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5; 
и
в) всякакви проверени проекти, които 
намаляват националните емисии, 
свързани с обезлесяването, или 
проекти за преустановяване на 
деградацията на почвите или горите 
в развиващите се държави, в 
съответствие с международното 
споразумение, посочено в член 28.
4. Операторите, които доброволно са 
инвестирали в горепосочените 
дейности, не могат да използват 
натрупаните кредити с цел 
компенсиране на своите емисии. При 
все това, когато цената на 
въглеродния диоксид е 50 евро за тон 
или по-висока, операторите могат да 
използват кредити, до определен дял 
от годишните си проверени емисии."

Or. en

Обосновка

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions are taking place on market and fund based incentives to avoid 
deforestation. Companies can invest on a voluntary basis in emission reduction measures on 
top of their obligations under the ETS. To encourage companies to do so, an incentive will be 
provided by allowing operators to use the accumulated credits to offset a percentage of their 
emissions once the CO2 price exceeds EUR 50 per tonne.

Изменение 777
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Добавя се следният член 28a:
„Член 28а

Използване на кредити от горското 
стопанство

Независимо от членове 11а и 28, 
държавите-членки разрешават на 
операторите на инсталации да 
използват кредити, до 6% от 
годишните проверени емисии на 
инсталациите, от:
a) проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и 
подобни проекти, проверени съобразно 
процедурата на надзорния съвет за 
Съвместно изпълнение;
б) свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се държави, 
с които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5; 
и
в) всеки проект, свързан с горското 
стопанство, в развиващи се държави, 
който е в съответствие с 
международното споразумение, 
посочено в член 28."

Or. en

Обосновка

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.
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Изменение 778
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Добавя се следният член 28б:

"Член 28б

Използване на кредити от горското 
стопанство

Независимо от членове 11а и 28, 
държавите-членки разрешават на 
операторите на инсталации да 
използват кредити, до определен 
процент (X)% от годишните 
проверени емисии на инсталациите, 
от:
a) проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и 
подобни проекти, проверени съобразно 
процедурата на надзорния съвет за 
Съвместно изпълнение;
б) свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се държави, 
с които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5; 
и
в) всеки проект, свързан с горското 
стопанство, в развиващи се държави, 
който е в съответствие с 
международното споразумение, 
посочено в член 28."

Or. en

Обосновка

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
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on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.

Изменение 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Добавя се следният член 28а:
„Член 28а
Дерогация

Считано от 1 януари 2013 г., в 
допълнение към член 10а, вследствие 
на извеждането от експлоатация на 
атомната електроцентрала Ignalina 
в съответствие с Протокол 4 от 
Договора за присъединяване, Литва 
получава допълнително количество 
годишни неподлежащи на 
прехвърляне квоти за емисии за 
електроцентралите на изкопаеми 
горива . Това количество се изчислява 
въз основа на разликата между 
емисиите на парникови газове, 
отделени от енергийния сектор на 
Литва при  производството на 
електроенергия след закриването на 
атомната електроцентрала в 
Ignalina и средното количество 
емисии на парникови газове, отделени 
в сектора на производство на 
електроенергия в периода 2005-2009 г.
Комисията прави преглед на 
настоящата дерогация през 2018 г., 
като взема предвид положението в 
отрасъла на електроенергията в 
Литва."
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Or. en

Изменение 780
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Член 30 се замества със 
следното:

„Член 30
Преглед и по-нататъшно развитие

[…]
2. Въз основа на опита от прилагането 
на настоящата директива […]  и в 
светлината на събитията, развиващи 
се в международен план, Комисията 
изготвя доклад за прилагането на 
настоящата директива, като 
разглежда следните въпроси:
a) […] дали […] други относими 
отрасли и дейности следва да се 
включат в схемата на Общността;
б)  по-нататъшна хармонизация на 
дефинициите, таксите и санкциите;
в)  праговата стойност за изключване 
на съществуващите малки 
инсталации от схемата на 
Общността, когато се прилагат 
равносилни мерки;
г)  всякакви мерки, необходими за 
предотвратяване на пазарната 
злоупотреба и вредните спекулативни 
действия.
[…]
Комисията представя този доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
до 30 юни 2015 г. […].



PE409.679v01-00 110/116 AM\735217BG.doc

BG

[...]
3a. Комисията внася възможно най-
бързо законодателни предложения за 
включване на отрасъла на 
корабоплаването в схемата на 
Общността до 2013 г.
3б.  До 2013 г. Комисията представя  
подходящи предложения, посочвайки 
дата за включване на пътния превоз 
на товари, рудодобива и сектора на 
отпадъците в схемата на 
Общността, въз основа на пълна 
оценка на разходите, ползите и 
практическите страни на 
възможностите за включване.“

Or. en

Обосновка

Shipping should be included in the ETS and the Commission should assess whether freight 
road transport, mining and the waste sector should be included as well.

Изменение 781
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) В член 30, параграф 2 се заменя 
със следното:

“2. Въз основа на опита от 
прилагането на настоящата 
директива и постигнатия напредък в 
мониторинга на емисиите на 
парникови газове и в светлината на 
събитията, развиващи се в 
международен план, Комисията 
изготвя широкообхватен доклад за 
оценка относно прилагането на 
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настоящата директива, като 
разглежда, наред с другото, следните 
въпроси:
a) как и дали трябва да бъде изменено 
и допълнено приложение І, за да 
включи други подходящи сектори, 
сред които: секторите на химикалите 
и алуминия [...], дейности и емисии на 
други парникови газове, изброени в 
приложение ІІ, с оглед на по-
нататъшното повишаване на 
икономическата ефективност на 
схемата;
аа) колебания в цените на квотите за 
емисии;
б) взаимоотношенията между 
търговията с емисионни квоти в 
Общността и международната 
търговия с емисии, която започна
през 2008 г.;
[...]
[...]
д) взаимоотношенията между 
търговията с емисии и други 
политики и мерки, включително 
приспособяването към изменението 
на климата, реализирани на равнище 
държава-членка и Общност, 
включително данъчното облагане, 
чрез които се преследват същите 
цели;
[...]
ж) степента на санкциите за 
извънредни количества емисии, като 
се отчита, освен всичко останало, 
инфлацията;
з) функционирането на пазара на 
квоти, като се отразят, по-конкретно, 
изместването на въглеродни емисии, 
както и всякакви други възможни 
смущения на пазара;
[...]
й) образуване на пулове;
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к) практическата разработка на 
параметри, валидни за цялата 
Общност, като основа за 
разпределението, като се вземат 
предвид най-добрите налични методи 
и се извърши анализ на 
съотношението разходи-ползи;
л) въздействието на проектните 
механизми върху страните, в които се 
осъществяват проектите, особено по 
отношение на целите им за развитие, 
дали са одобрени дейности по проекти 
за СИ и МЧР, свързани с 
производството на енергия чрез 
водноелектрически централи с 
мощност над 500 MW, имащи 
отрицателно екологично и социално 
въздействие, и бъдещото използване 
на CER или ERU, произтичащи от 
различни дейности по проекти, 
свързани с производството на енергия 
чрез водноелектрически централи в 
схемата на Общността;
м) подкрепата за усилия за 
изграждане на капацитет в 
развиващите се страни и страните с 
икономики в преход;
н) условия и процедури за одобрение 
от страна на държавите-членки на 
дейности по проекти на местна 
територия и за издаването на квоти 
по отношение на намаляването или 
ограничаването на емисии в резултат 
на дейностите след 2008 г.;
о) технически разпоредби, отнасящи 
се до временния характер на 
кредитите и на границата от 1 %, 
установена с Решение 17/CP.7 за 
допустими проекти, свързани със 
земеползване, промяна на 
земеползването и горски дейности, 
както и разпоредби, отнасящи се до 
крайния резултат от оценката на 
потенциалните рискове, свързани с 
употребата на генетично 
модифицирани организми и с 
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потенциално агресивни видове, 
чужди за околната среда, от дейности 
по проекти за залесяване и 
възстановяване на горите, за да се 
позволи на операторите да използват 
CER и ERU, произтичащи от дейности 
по проекти за земеползване, промяна 
на земеползването и горски дейности, 
в рамките на схемата на Общността 
от 2008 г., в съответствие с 
решенията, приети съгласно 
РКОНИК или Протокола от Киото.
Комисията представя този доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
до 30 юни 2015 г., придружен от 
предложения, когато това е удачно. 
Докладът следва да бъде изготвен и 
предаден заедно с доклад относно 
прилагането на Решение 2008/xxxx."

Or. en

Изменение 782
Konrad Szymański

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) В член 30, параграф 2 се заменя 
със следното:

“2. Въз основа на опита от 
прилагането на настоящата 
директива и постигнатия напредък в 
мониторинга на емисиите на 
парникови газове и в светлината на 
събитията, развиващи се в 
международен план, Комисията 
изготвя широкообхватен доклад за 
оценка относно прилагането на 
настоящата директива, като 
разглежда, наред с другото, следните 
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въпроси:
a) как и дали трябва да бъде изменено 
и допълнено приложение І, за да 
включи други подходящи сектори, 
сред които: секторите на химикалите 
и алуминия [...], дейности и емисии на 
други парникови газове, изброени в 
приложение ІІ, с оглед на по-
нататъшното повишаване на 
икономическата ефективност на 
схемата;
аа) колебания в цените на квотите за 
емисии;
б) взаимоотношенията между 
търговията с емисионни квоти в 
Общността и международната 
търговия с емисии, която започна
през 2008 г.;
[...]
[...]
д) взаимоотношенията между 
търговията с емисии и други 
политики и мерки, включително 
приспособяването към изменението 
на климата, реализирани на равнище 
държава-членка и Общност, 
включително данъчното облагане, 
чрез които се преследват същите 
цели;
[...]
ж) степента на санкциите за 
извънредни количества емисии, като 
се отчита, освен всичко останало, 
инфлацията;
з) функционирането на пазара на 
квоти, като се отразят, по-конкретно, 
изместването на въглеродни емисии, 
както и всякакви други възможни 
смущения на пазара;
[...]
й) образуване на пулове;
к) практическата разработка на 
параметри, валидни за цялата 
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Общност, като основа за 
разпределението, като се вземат 
предвид най-добрите налични методи 
и се извърши анализ на 
съотношението разходи-ползи;
л) въздействието на проектните 
механизми върху страните, в които се 
осъществяват проектите, особено по 
отношение на целите им за развитие, 
дали са одобрени дейности по проекти 
за СИ и МЧР, свързани с 
производството на енергия чрез 
водноелектрически централи с 
мощност над 500 MW, имащи 
отрицателно екологично и социално 
въздействие, и бъдещото използване 
на CER или ERU, произтичащи от 
различни дейности по проекти, 
свързани с производството на енергия 
чрез водноелектрически централи в 
схемата на Общността;
м) подкрепата за усилия за 
изграждане на капацитет в 
развиващите се страни и страните с 
икономики в преход;
н) условия и процедури за одобрение 
от страна на държавите-членки на 
дейности по проекти на местна 
територия и за издаването на квоти 
по отношение на намаляването или 
ограничаването на емисии в резултат 
на дейностите след 2008 г.;
о) технически разпоредби, отнасящи 
се до временния характер на 
кредитите и на границата от 1 %, 
установена с Решение 17/CP.7 за 
допустими проекти, свързани със 
земеползване, промяна на 
земеползването и горски дейности, 
както и разпоредби, отнасящи се до 
крайния резултат от оценката на 
потенциалните рискове, свързани с 
употребата на генетично 
модифицирани организми и с 
потенциално агресивни видове, 
чужди за околната среда, от дейности 
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по проекти за залесяване и 
възстановяване на горите, за да се 
позволи на операторите да използват 
CER и ERU, произтичащи от дейности 
по проекти за земеползване, промяна 
на земеползването и горски дейности, 
в рамките на схемата на Общността 
от 2008 г., в съответствие с 
решенията, приети съгласно 
РКОНИК или Протокола от Киото.
Комисията представя този доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
до 30 юни 2015 г., придружен от 
предложения, когато това е удачно. 
Докладът следва да бъде изготвен и 
предаден заедно с доклад относно 
прилагането на Решение 2008/xxxx."

Or. en

Обосновка

The Climate and Energy Package is a very complicated and sophisticated policy tool, whose 
functioning should be comprehensively reviewed in 2015.
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