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КРАТКА ОБОСНОВКА

The European Emission System Trading (EU ETS) started operation on 1 January 2005 and 
represents one of the most important instruments of EU climate policy due to its ability to 
achieve absolute emission reductions in an economically efficient manner. The amending 
Directive has been drawn up by the Commission at the request of the European Council with 
a view to enhancing the certainty and predictability of the Emissions trading system. The 
Directive is particularly aimed at codifying the interpretation of combustion installation in 
order to end the inconsistent application of the scope of the Directive which should be 
extended to include new sectors and gasses for the post 2013 period. Green house Gas trading 
primarily concerns National governments and Regional groupings of countries. It does not, at 
first glance directly concern sub-national regional authorities. This however is to take a very 
limited view. as of necessity the combustion installations which enter into the market are 
situated in one or other region of a Member State and the efficiency of its installations in 
terms of its efforts to adapt to changing energy sources and its reliance on or continued 
trading in the GHG market will directly effect the local environment, its economic 
development as well as its social cohesion and employment levels.

The Commission's proposal is a highly technical and precise document which forms an 
integral part of international agreements.

As Commissioner Hübner has frequently pointed out, under the new rules and the 
programming period 2007-2013 European Regional Development policy plays an important 
role in financing and assisting sustainable, competitive and secure energy Cohesion policy has 
been preparing to step up during the period 2007-2013 its already significant contribution to 
meet the challenge of ensuring more secure and sustainable sources of energy. In concrete 
financial terms" € 15.2 billion of Cohesion policy funding have been allocated for the period 
for investments in renewable energies and energy efficiency".

In view of these large investments and in order to enable the regions concerned to monitor the 
relationship between investments carried out under EU structural funds and the performance 
of combustion installations in their region benefiting from such investments, your draftsman 
proposes that regional authorities and local government authorities responsible for regional 
development funds be informed:

 Of the trading operations carried out by installations on their territory; so as to enable 
them to assess the effect of regional fund expenditure aimed at assisting companies 
operating these installations to convert the technology used to clean and or renewable 
sources.

Parliament has recently pointed out1, the fact that many of the Union's regions, and 
particularly those whose major source of income is based on tourism, are heavily dependent 
on the availability of cheap air travel to ensure the continuous success of this all important 
industry. Thus countries such as Cyprus, Greece, Malta, and the outermost regions of the 
Union, have an interest in ensuring that there is a fair balance between the necessity to ensure 
that effective measures are taken to mitigate the effects of climate change and sustainable 
                                               
1 See Ms Sudre Report on the strategy for outermost regions
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cheap air travel.

Lastly experience of the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in energy saving or 
renewable projects and so making such investments less attractive.  The new system should 
include measures to discourage speculation which, as we currently see in other markets 
ranging from foods to oil, can have highly detrimental effects.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) [По отношение разпределението на 
квотите, към авиационния отрасъл 
следва да се подхожда по начин, който 
да отразява възможността му да 
намира горива заместители в 
средносрочен и дългосрочен план. Това 
означава, че е целесъобразно 80 % от 
квотите да бъдат разпределени 
безплатно през 2013 г., като след това 
безплатното разпределение на квоти за 
авиационния отрасъл следва да започне 
годишно да намалява с еднаква 
стойност до пълното преустановяване 
на тази практика през 2020 г. 
Общността и нейните държави-членки 
следва да продължат да търсят начини 
за постигането на споразумение по 
общи мерки за намаляване на емисиите 
на парникови газове от авиационния 
отрасъл и да преразгледат положението 
на този отрасъл по време на следващото 
преразглеждане на схемата на 
Общността. Прилагането на 
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Общността.] настоящата директива по 
отношение на най-отдалечените 
райони на Европейския съюз и 
островите, включително малките 
островни държави-членки, трябва да 
се предшества от оценка на 
въздействието. Ако оценката на 
въздействието покаже, че 
прилагането на настоящата 
директива би могло да причини 
отрицателни социални и 
икономически отражения, 
Комисията приема мерки за 
смекчаване на тези отражения.]

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

необходимите инвестиции, така и с цел 
предлагане на нови възможности за 
намаляване на емисиите, което ще 
доведе до понижаване на разходите и 
повишаване на ефикасността на 
схемата.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1aДържавите-членки и Комисията 
гарантират, че регионалните органи 
на властта получават съответната 
информация за инсталациите на 
тяхна територия, така че да могат 
да оценят въздействието на 
разходите по Европейския фонд за 
регионално развитие или Кохезионния 
фонд, извършвани с цел подпомагане 
на предприятия, експлоатиращи 
инсталации, да превърнат 
използваните технологии в чисти 
технологии или възобновяеми 
енергийни източници

Or. en
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