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Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели. То е средство за комуникация между специализираните служби 
на двете институции и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в 
схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ в рамките на Общността
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0818)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0011/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по транспорт и туризъм, на 
комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 8 А (ново)

(8а) Освен икономическите 
инструменти, съществува 
значителен потенциал за намаляване 
на емисиите сред технологичните и 
операционни подобрения, които сега 
трябва да бъдат засилени повече, 
отколкото в миналото.

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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Обосновка

In order to achieve the ultimate goal of a decrease in emissions, the trade in emission 
allowances for aviation can only be a part of a more global strategy which must include in 
particular the implementation of new technologies which should coincide with the creation of 
the appropriate infrastructure.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 8Б (ново)

(8б) Едно по-ефективно управление на 
въздушното движение може да 
намали потреблението на гориво до 
12 % и по този начин да допринесе за 
намаляване на емисиите на 
въглероден двуокис. Следователно, 
Единното европейско небе и 
проектът SESAR трябва да бъдат 
осъществени възможно най-скоро. 
По-специално европейските 
институции и държавите-членки ще 
имат важна роля при бързото и 
стегнато създаване на функционални 
блокове въздушно пространство, на 
понятието гъвкави блокове въздушно 
пространство и на идеята за полза 
от гъвкавото въздушно пространство 
в тясна консултация със 
съответните ползватели на въздушно 
пространство. 

Обосновка

The Single European Sky/ATM research has been introduced for economic reasons and for 
reasons of transport policy. But a Single European Sky/ATM would also be a project to 
reduce greenhouse gas emissions. This is why Member States and the Council should be 
urged to introduce this as soon as possible.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 8В (ново)

(8в) Научните изследвания и 
технологията са ключът към 
иновацията.  Европейските 
институции ще продължат да 
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оказват подкрепа за технологичната 
инициатива "Чисто небе" в Седмата 
рамкова програма за изследователска 
дейност", чиято цел е радикално да се 
подобри влиянието на въздушния 
транспорт върху околната среда с цел 
премахване на замърсяването на 
околната среда чрез намаляване на 
парниковите газове. 

Обосновка

Through the introduction of the new instrument "Joint Technology Initiative" (JTI) in the 
Seventh Framework Programme the European Union aims to increase private investment in 
European research and to accelerate the development of advanced technologies and their 
transfer into European products. The JTI designed specifically to reduce the environmental 
impact of air transport ("Clean Sky") should be supported strongly.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 8 Г (ново)

(8г) Субсидиите за летища, и по-
специално за местни летища, дават 
неправилни стимули за емисиите на 
парникови газове. Следователно 
Комисията стриктно ще прилага 
конкурентното право с цел
постепенно премахване на тези 
субсидии.

Обосновка

A lot of local authorities or regional authorities subsidize airports. Some offers of low-cost 
airlines are only possible because of these subsidies. This is to the disadvantage of other 
airlines and creates artificial traffic which would not exist without these subsidies. 
Elimination of these subsidies is therefore also necessary to limit greenhouse gas emissions.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) От 2011 г. емисиите от полети 
между летища в Общността следва да 
се включат в схемата на Общността. От 

(11) От 2010 г., емисиите от всички
полети,  пристигащи и заминаващи от 
летища в Общността следва да се 



PE 390.460v02-00 8/27 PR\671093BG.doc

BG

2012 г. следва да се включат емисиите 
от всички полети, пристигащи и 
заминаващи от летища в 
Общността. По този начин схемата на 
Общността може да служи за модел за 
разширяване на схемата по целия свят. 
Ако трета страна приеме мерки за 
намаляване на въздействието върху 
климата от полети, заминаващи от 
тази страна към летище в 
Общността и които са най-малко 
еквивалентни на изискванията на 
настоящата директива, обхватът на 
схемата на Общността следва да се 
измени, за да изключи полети, 
пристигащи в Общността от тази 
страна.

включат в схемата на Общността. По 
този начин схемата на Общността може 
да служи за модел за разширяване на 
схемата по целия свят. Изменението на 
климата е световно явление, което 
изисква глобални решения.  
Общността счита тази директива за 
важна първа стъпка. Страните извън 
ЕС се приканват да дадат своя принос 
с идеи при дебата, за да се разработи 
този инструмент на политиката по-
нататък.  За да се обърне внимание на 
идеите на трети страни, Комисията 
трябва да бъде в постоянен контакт 
с тях преди и по време на 
прилагането на настоящата 
директива. В случай, че Европейският 
съюз постигне съгласие с трети 
страни по обща схема, която има 
най-малко същото положително 
въздействие върху околната среда 
като настоящата  директива, 
Комисията може да предложи 
изменение към нея.   Във всеки случай 
Комисията може да предложи 
пристигащи полети от трети 
страни да не бъдат включени в тази 
схема, ако третата страна разполага 
с местна система, която има най-
малко същата полза за околната 
среда като настоящата директива. 

Обосновка

Only a scheme that covers as early as possible intercontinental flights has a significant effect 
on the reduction of greenhouse gas emissions. Even this is only a first step. The EU should 
talk to third parties to get a global scheme as soon as possible. (See amendments 12 and 21)

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

(12) Авиацията въздейства върху 
световния климат чрез изпускането на 
въглероден двуокис, азотни окиси, 
водни пари, сулфатни частици и 
частици сажди. Оценката от 

(12) Авиацията въздейства върху 
световния климат чрез изпускането на 
въглероден двуокис, азотни окиси, 
водни пари, сулфатни частици и 
частици сажди. Оценката от 
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междуправителствената експертна група 
по изменението на климата е, че 
понастоящем общото въздействие от 
авиацията е от два до четири пъти по-
голямо, отколкото само ефекта от 
емисиите Ч досега на въглероден 
двуокис. Наскоро проведено изследване 
от Общността показва, че общото 
въздействие от авиацията може да е 
около два пъти по-голямо от 
въздействието само от въглеродния 
двуокис. Трябва да се отбележи обаче, 
че нито една от тези оценки не включва 
неизвестния до голяма степен ефект от 
перестите облаци. В съответствие с член 
174, параграф 2 от Договора политиката 
на Общността за околната среда трябва 
да се основава на принципа на 
предотвратяване и по тази причина 
трябва да се предприемат действия, във 
възможната степен, срещу всички 
въздействия от авиацията. В очакване на 
научния прогрес да определи 
подходящи методи на измерване за 
сравняване на различните въздействия, е 
необходимо приемането на прагматичен 
и предотвратяващ подход. Емисиите на 
азотни окиси ще бъдат третирани в 
други законодателни актове, които ще 
бъдат представени от Комисията.

междуправителствената експертна група 
по изменението на климата е, че 
понастоящем общото въздействие от 
авиацията е от два до четири пъти по-
голямо, отколкото само ефекта от 
емисиите ѝ досега на въглероден 
двуокис. Наскоро проведено изследване 
от Общността показва, че общото 
въздействие от авиацията може да е 
около два пъти по-голямо от 
въздействието само от въглеродния 
двуокис. Трябва да се отбележи обаче, 
че нито една от тези оценки не включва 
неизвестния до голяма степен ефект от 
перестите облаци. В съответствие с член 
174, параграф 2 от Договора политиката 
на Общността за околната среда трябва 
да се основава на принципа на 
предотвратяване и по тази причина 
трябва да се предприемат действия, във 
възможната степен, срещу всички 
въздействия от авиацията. В очакване на 
научния прогрес да определи 
подходящи методи на измерване за 
сравняване на различните въздействия, е 
необходимо приемането на прагматичен 
и предотвратяващ подход. Емисиите на 
азотни окиси ще бъдат третирани в 
други законодателни актове, които ще 
бъдат представени от Комисията. 
Органите на управлението на 
въздушното движение следва да 
прилагат ефективни мерки, за да се 
избягва образуването на инверсионна 
следа и перести облаци чрез промяна в 
модела на полетите, по-специално 
като гарантират, че ще се избягва 
преминаване на полети през места, 
където поради специфични 
атмосферни условия се предвижда 
образуване на перести облаци.  

Обосновка

There is scientific consensus that the climate impact of the aviation sector goes well beyond 
its CO2 emissions alone. Cirrus clouds that can form out of aviation-induced contrails trap 
heat in the Earth's atmosphere and thus contribute to global warming



PE 390.460v02-00 10/27 PR\671093BG.doc

BG

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

(13) С цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, трябва да се определи 
хармонизирана методология за 
разпределение на квотите. За да 
гарантира достъп до пазара на нови 
оператори на въздухоплавателни 
средства, част от квотите ще бъдат 
разпределени чрез състезателно 
наддаване в съответствие с 
правилата, които ще бъдат 
разработени от Комисията. 
Операторите на въздухоплавателни 
средства, които прекратяват 
дейността си, следва да продължат 
да получават квоти до края на 
периода, за който вече са били 
разпределени безплатни квоти.

(13) С цел да се избегне нарушаване на 
конкуренцията, трябва да се определи 
хармонизирана методология за 
разпределение на квотите. За да 
гарантира достъп до пазара на нови 
оператори на въздухоплавателни 
средства, част от квотите ще бъдат 
разпределени чрез състезателно 
наддаване.

Обосновка

The legislation should not encourage operators to cease their business

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Авиацията допринася за общото 
въздействие върху изменението на 
климата от човешки дейности. 
Постъпленията от състезателното 
наддаване за квоти следва да се 
използват за намаляване на емисиите 
на парников газ, за адаптиране към 
резултатите от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност 
за намаляването и адаптирането, и 
за покриване на разходите за 
администриране на схемата. 
Постъпленията от състезателно 
наддаване следва да се използват по-
специално за финансиране на вноски 
във фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяема енергия 
и на мерки за предотвратяване на 

(14) Транспортните средства, които 
имат благоприятно влияние върху 
околната среда, като автобуси и 
релсови превозни средства, са 
подложени на високи данъци и такси, 
а в някои държави-членки - дори на 
данък за околна среда. 
Железопътният транспорт вече е 
включен в схемата за търговия с
емисии поради това, че 
електричеството е основният 
източник на енегрия. 
Следователно, приходите от 
състезателно наддаване следва да 
бъдат използвани за намаляване на 
данъците и таксите върху 
транспортните средства с 
благоприятно въздействие върху 
околната среда, като релсови 
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обезлесяването и облекчаване на
адаптирането в развиващите се 
страни. Разпоредбите за 
използването на средствата от 
състезателното наддаване следва да 
бъдат съобщени на Комисията. 
Такова съобщаване не освобождава 
държавите-членки от задължението 
от член 88, параграф 3 от Договора, за 
информиране по отношение на някои 
национални мерки. Директивата не 
засяга резултатите от евентуални 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, в съответствие с 
членове 87 и 88 на Договора.

превозни средства и автобуси 
например. Държавите-членки трябва 
да се стремят да не увеличават  
общата цена за гражданите си.

Обосновка

It should be made clear that the overall burden of the citizens and the economy should not be 
increased. Taxes and charges on environment friendly transport systems are significantly 
high and should be reduced to give the right incentive

Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 15 А (ново)

(15а) В следствие на настоящата 
схема за търговия с емисии, 
промишлеността с голямо 
потребление на енергия понася вече 
натиск от значително високите цени 
на въглероден двуокис. Съществува 
реална заплаха от загуба на въглерод, 
ако друг значителен отрасъл е 
включен в схемата, която трябва да 
закупува разрешителни за емисии. За 
да се избегне загуба на въглерод от 
промишленост с голямо потребление 
на ерегия, като например отраслите, 
свързани с цимент, вар или стомана, 
Комисията ще разгледа различни 
възможности като например 
въвеждане на секторни цели или 
приспособяване на гранични данъци и 
ще публикува доклад преди края на 
2008 г. за начина, по който ще трябва 
да се подходи към проблема.     
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Обосновка

The European Parliament has asked for a separate scheme on aviation. One of the reasons 
was that energy-intensive industry should be protected from the threat that aviation buys all 
their necessary permits and the industry like cement, steel and lime would no longer be able 
to develop inside the European Union. The Commission has not followed the European 
Parliament's advice. That is why other measures of protecting the energy-intensive industry 
should be addressed.

Изменение 10
СЪОБРАЖЕНИЕ 15 Б (ново)

(15б) За да се отрази ситуацията, в 
която операторите на 
въздухоплавателни средства не могат 
да преминат на алтернативни 
(възобновяеми) източници на енергия, 
таванът в сектора на авиацията 
трябва да бъде много по-висок, 
отколкото в други сектори на 
търговия с емисии. 

Обосновка

Other sectors are obliged to reduced emissions compared to 1990. Since emissions from 
aviation have doubled since then, a more than 50% reduction could be imposed on the 
aviation sector. This is technically not possible

Изменение 11
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

(21) По-специално, на Комисията 
следва да се дадат правомощия за 
приемане на мерки за състезателно 
наддаване за квоти, за които не се 
изисква да бъдат издадени безплатно, 
и правомощия за изменение на 
авиационните дейности, изброени в 
приложение I, когато трета страна 
въвежда мерки за намаляване на 
въздействието на авиацията върху 
изменението на климата. Тъй като 
тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят елементи 
от настоящата директива, които не 

заличава се
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са с основно значение, и да допълнят 
настоящата директива, като 
добавят или модифицират нови 
елементи, които не са с основно 
значение, те следва да бъдат приети в 
съответствие с регулаторната 
процедура с обстойно изследване, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Обосновка

Die Anzahl der zu versteigernden Zertifikate sollte in der Richtlinie geregelt werden (vgl. 
Änderungsantrag 13). Auch die Anpassung der Richtlinie im Anschluss an Maßnahmen von 
Drittstaaten oder Gruppen von Drittstaaten sollte im Mitentscheidungsverfahren bearbeitet 
werden (vgl. Änderungsantrag 14).

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 3 б (Директива 2003/87/ЕО)

1.За периода от 1 януари 2011 г. до 31 
декември 2012 г. общото количество 
квоти, които ще бъдат разпределени на 
операторите на въздухоплавателни 
средства е равно на 100 % от 
умножените по две исторически 
авиационни емисии.

1.За периода от 1 януари 2010 г. до 31 
декември 2012 г. общото количество 
квоти, които ще бъдат разпределени на 
операторите на въздухоплавателни 
средства е равно на 90 % от умножените 
по две исторически авиационни емисии.

2.За периода от член 11, параграф 2, с 
начало 1 януари 2013 г., общото 
количество квоти, които ще бъдат 
разпределени на операторите на 
въздухоплавателни средства е равно на 
100 % от историческите авиационни 
емисии, умножени по броя на годините,
съставляващи този период

2.За периода от член 11, параграф 2, с 
начало 1 януари 2013 г., общото 
количество квоти, които ще бъдат 
разпределени на операторите на 
въздухоплавателни средства е равно на 
90 % от историческите авиационни 
емисии, умножени по броя на годините, 
съставляващи този период

3.За втория период от член 11, параграф 
2 и за всеки следващ период, общото 
количество квоти, които ще бъдат 
разпределени на операторите на 
въздухоплавателни средства е равно на 
100 % от историческите авиационни 
емисии, умножени по броя на годините, 
съставляващи този период.

3.За втория период от член 11, параграф 
2 и за всеки следващ период, общото 
количество квоти, които ще бъдат 
разпределени на операторите на 
въздухоплавателни средства е равно на 
90 % от историческите авиационни 
емисии, умножени по броя на годините, 
съставляващи този период. 
Количеството квоти в следващи 
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периоди може да бъде намалено в 
последствие по предложение на 
Комисията, ако международните 
цели или целите на ЕС относно 
политиката за климата налагат по-
нататъшно намаляване по 
отношение на емисиите на газове, 
изменящи климата.

4.В рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията решава за 
историческите авиационни емисии въз 
основа на най-добрите налични данни.

4.В рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията решава за 
историческите авиационни емисии въз 
основа на най-добрите налични данни.

Обосновка

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  3

Член 3 в, параграф 1 (Директива 2003/87/ЕО)

1. В периода от член 3б, параграф 1, 
определен процент от квотите се 
разпределя чрез състезателно наддаване. 
Процентът съответства на 
средноаритметичния процент, 
предложен от държавите-членки, 
включително и състезателното 
наддаване в техните национални 
планове за разпределение съгласно 
глава III за съответния период.

1. В периода от член 3б, параграф 1, 
50% от квотите се разпределя чрез 
състезателно наддаване.
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Обосновка

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  3

Член 3 в, параграф 2 (Директива 2003/87/ЕО)

2. За по-нататъшни периоди процентът, 
който ще бъде определен за 
състезателно наддаване, взима предвид 
общия преглед на настоящата 
директива.

2. За по-нататъшни периоди процентът, 
който ще бъде определен за 
състезателно наддаване, посочен в 
параграф 1,  може да бъде увеличен, 
като взема предвид общия преглед на 
настоящата директива.

Обосновка

The percentage being allocated by auctioning should not be less than 50%.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  3

Член 3 в, параграф 3 (Директива 2003/87/ЕО)

3.Комисията приема регламент, 
съдържащ подробни разпоредби за 
състезателното наддаване, 
извършвано от държавите-членки, за 
квоти, за които не се изисква да 
бъдат издадени безплатно в 
съответствие с параграфи 1 и 2. 
Броят квоти, който ще бъде 
определен за състезателно наддаване 
за всеки период за всяка държава-
членка е пропорционален на дела ; от 
общия брой разпределени авиационни 
емисии за всички държави-членки за 
съответстващата година, 
декларирани в изпълнение на член 14, 

заличава се
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параграф 3 и проверени в изпълнение 
на член 15. За периода от член 3б, 
параграф 1, съответстващата година 
е 2010 г., а за всеки следващ период от 
член 3б съответстващата година е 
календарната година, завършваща 24 
месеца преди началото на периода, за 
който се отнася състезателното 
наддаване.

Този регламент, предназначен да 
измени елементи от настоящата 
директива, които не са от основно 
значение, като я допълни, се приема в 
съответствие с регулаторната 
процедура с обстойно изследване, 
посочена в член 23, параграф 2, буква 
а).

Обосновка

The percentage of allowances being allocated by auctioning should not be fixed in comitology 
but in codecision procedure by Council and Commission. See amendment 12

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  3

Член 3 в, параграф 4 (Директива 2003/87/ЕО)

4. Приходите, получени от 
състезателното наддаване за квоти в 
съответствие с параграф 3, се 
използват за намаляване на емисиите 
на парников газ, за адаптиране към 
въздействията от изменението на 
климата, за финансиране на 
изследователска и развойна дейност с 
цел смекчаване и адаптиране и за 
покриване на разходите на 
администриращата държава-членка 
във връзка с настоящата директива.
Държавите-членки информират 
Комисията за мерките, приети в 
изпълнение на настоящия параграф.

4. Приходите, получени от 
състезателното наддаване за квоти се 
използват за намаляване на данъците 
и таксите върху транспортните 
средства, които имат благоприятно 
влияние върху околната среда, като 
например релсови превозни средства и 
автобуси. Държавите-членки трябва да 
се стремят да не увеличават общата 
цена за гражданите си. 
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Обосновка

It should be made clear that the overall burden of the citizens and the economy should not be 
increased. Taxes and charges on environment friendly transport systems are significantly 
high and should be reduced to give the right incentive.

Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  3

Член 3 г, параграф 3, буква б) (нова) (Директива 2003/87/ЕО)

б) броят квоти, които ще бъдат 
разпределени безплатно в този 
период, в съответствие с член 3в;

заличава се

Обосновка

The percentage of allowances being allocated by auctioning should not be fixed in comitology 
but in codecision procedure by Council and Commission. See amendment 12.

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  8 (Б А) (нова)

Член 12, параграф 2 б (нов) (Директива 2003/87/ЕО)

(ба) Добавя се следният параграф 2б:

2б. В случай, че мерките на 
Общността за поощряване на 
намаляването на отделяне на азотни 
окиси от самолети, извършващи 
авиационна дейност, описана в 
Приложение І не са въведени до 1 
януари 2010 г., за целите на параграф 
2а и в отклонение от разпоредбите на 
член 3, точка а), количеството 
въглероден двуокис, което дадена 
квота, различна от авиационните 
квоти или разрешителните за 
Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единицата за 
намаляване на емисии (ERU), които 
операторът на въздухоплавателно 
средство трябва да издаде, се делят 
на импакт фактор 1,5.     
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Обосновка

According to the latest scientific research, there is a fair knowledge of the contribution of 
NOx emissions to climate change. From this it can be concluded that aviation NOx 
contribution to climate change is roughly 1.5 times the contribution of CO2 alone. The 
warming effect of NOx should be considered in this directive as long as there are no other 
specific measures in force.

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА  16

Член 25 а, параграф 1 б (нов) (Директива 2003/87/ЕО)

Когато трета страна приема мерки за 
намаляване на въздействието върху 
изменението на климата от полети, 
заминаващи от тази страна, които се 
приземяват в Общността и които са най-
малко еквивалентни на изискванията на 
настоящата директива, Комисията 
изменя настоящата директива, за да 
разпореди полетите, пристигащи от 
тази страна да бъдат изключени от 
авиационните дейности, изброени в 
приложение I с влизане в сила от 
следващия период, посочен в член 3б.

Когато трета страна приема мерки за 
намаляване на въздействието върху 
изменението на климата от полети, 
заминаващи от тази страна, които се 
приземяват в Общността и които са най-
малко еквивалентни на изискванията на 
настоящата директива, Комисията 
изменя настоящата директива, за да се 
избегне двойно отчитане и да се 
гарантира равно третиране.

Обосновка

Für den Fall, dass Drittstaaten ebenfalls ein System etablieren, muss auch sichergestellt sein, 
dass dies im europäischen System berücksichtigt wird. Das Ausklammern von ankommenden 
Flügen bezieht sich nur auf das EU-System. Die Formulierungsänderung erlaubt eine 
Anpassung unter Vermeidung von Doppelzählung.

Изменение 20
ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2 А (нов)

2a. В случай, че държави, които не са 
членки на ЕС, или групи държави 
постигнат съгласие с Европейския 
съюз за обща схема за търговия с 
емисии, която води най-малко до 
същата полза за околната среда като 
схемата по настоящата директива, 
Комисията може да предложи 
изменение към нея, за да я приспособи 
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към правилата на общата схема.

Обосновка

It should be made clear in the proposal that the European Union will not insist on its own 
scheme but insists on the environmental effects to protect the climate

Изменение 21
ПРИЛОЖЕНИЕ, ТОЧКА 1, ТОЧКА (Б)

Приложение І, параграф 2 (Директива 2003/87/ЕО) 

За 2011 г. единствено полети, които 
заминават от летище и пристигат на 
летище и двете разположени на 
територията на държава-членка, за 
която се прилага Договора, се включват 
в дейността на авиацията. От 1 януари 
2012 г. се включват всички полети, 
които пристигат или заминават от 
летище, разположено на 
територията на държава-членка, за 
която се прилага Договорът

От 2010 г. полети, които заминават от 
летище и пристигат на летище и двете 
разположени на територията на 
държава-членка, за която се прилага 
Договорът, както и полети, които 
пристигат или заминават от 
летище, разположено на 
територията на държава-членка,за 
която се прилага Договорът, се 
включват в дейността на авиацията.

Обосновка

Only a scheme that covers as early as possible intercontinental flights has a significant effect 
on the reduction of greenhouse gas emissions. Even this is only a first step. The EU should 
talk to third parties to get a global scheme as soon as possible. (See amendments 5 and 12).

Изменение 22
ПРИЛОЖЕНИЕ, ТОЧКА 1, ТОЧКА (В)

Приложение І, параграф 2, таблица, нова категория, буква (а) (Директива 2003/87/ЕО)

а) полети, проведени единствено за 
транспортиране, на официална 
мисия, на действащ монарх и най-
близките му роднини, държавни 
глави, министър-председатели и 
държавни министри, когато това е 
подкрепено от подходящ индикатор 
на статуса в летателния план;

заличава се
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Обосновка

The public sector, especially governments, should set a positive example. Some governments 
have already introduced a voluntary contribution to compensate greenhouse gas emissions 
caused by governmental flights. The proposed exclusion would be completely in contrast to 
the policy of most governments and to the expectation of the public.

Изменение 23
ПРИЛОЖЕНИЕ, ТОЧКА 2, ТОЧКА (Б)

Приложение ІV, Част Б, "Мониторинг на данните за тонкилометри за целите на член 
3г", параграф 2, тире 2 (Директива 2003/87/ЕО)

- операторът на въздухоплавателно 
средство може да избере да приложи 
действителното или стандартното тегло 
за пътници и регистриран багаж, 
съдържащо се в документите за теглото 
и разпределението на товара за 
съответните полети, или стойност по 
подразбиране за всеки пътник и 
регистрирания му багаж от 100 кг.

- операторът на въздухоплавателно 
средство може да избере да приложи 
действителното или стандартното тегло 
за пътници и регистриран багаж, 
съдържащо се в документите за теглото 
и разпределението на товара за 
съответните полети, или стойност по 
подразбиране за всеки пътник и 
регистрирания му багаж от 160 кг.

Обосновка

For the calculation of the benchmark parameter the Commission proposed that one passenger 
should account for 100kg. However, this kind of definition would give freight operations an 
advantage over passenger transport since carrying one tonne of freight takes less energy, and 
thus produces fewer emissions, than ten passengers ove a given distance. Passenger transport 
requires seats, galleys, toilets and service items, whereas freight does not. The rapporteur 
therefore proposes a higher value.

Изменение 24
ПРИЛОЖЕНИЕ, ТОЧКА 3, ТОЧКА (Б) 

Приложение V, Част Б, точка (14), алинея 1 а) (нова) (Директива 2003/87/ЕО)

Европейските институции и 
държавите-членки гарантират, че 
работните методи, които 
проверяващият ще използва, са 
хармонизирани преди прилагането на 
директивата и че неговите 
разпоредби се прилагат на единна 
основа.
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Обосновка

Die angestrebte einheitliche Behandlung des Sektors Luftverkehr macht eine Prüfung der 
Einheitlichkeit von Methoden, Verfahren und deren Anwendung notwendig. In den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandte und ausgelegte Regelungen führen zu 
Wettbewerbsverzerrungen.

Изменение 25
ПРИЛОЖЕНИЕ, ТОЧКА 3, ТОЧКА (Б) 

Приложение V, Част Б, точка (16), алинея 1 а) (нова) (Директива 2003/87/ЕО)#

Европейските институции и 
държавите-членки гарантират, че 
работните методи, които 
проверяващият ще използва, са 
хармонизирани преди прилагането на 
директивата и че неговите 
разпоредби се прилагат на единна 
основа.

Обосновка

Die angestrebte einheitliche Behandlung des Sektors Luftverkehr macht eine Prüfung der 
Einheitlichkeit von Methoden, Verfahren und deren Anwendung notwendig. In den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandte und ausgelegte Regelungen führen zu 
Wettbewerbsverzerrungen.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

The urgency to limit greenhouse gas emissions to combat climate change has been underlined 
impressively by the recent reports of the International Panel on Climate Change (IPCC).1

The former chief economist of the World Bank, Sir Nicholas Stern, has underlined in its 
report to the British government that "our actions over the coming decades could create risks
of major disruption to economic and social activity, later in this century and in the next, on a 
scale similar to those associated with the great wars and the economic depression of the first 
half of the 20th century" (Stern Report, p. 572).

The European Council that took place on 8-9 March 2007 adopted a quite ambitious strategy 
in this area. In the framework of an international agreement greenhouse gas emissions of the 
European Union and other industrialized countries should be reduced by 30 % compared to 
1990 levels in 2020. 

The European Parliament has underlined the urgency of action against climate change in 
several resolutions and has shown its commitment by setting up a temporary committee on 
climate change. 

Surprisingly enough, the Commission proposal on the inclusion of aviation in the emissions 
trading scheme is the only legal proposal on climate mitigation that is discussed under co-
decision in the European institutions at the moment.

The way the European Parliament and the other institutions deal with this proposal will be 
decisive for the future policy in this area.

How serious is the European Union when it comes to concrete legislation?

Do we find an intelligent way to reduce greenhouse gas emissions while not undermining the 
competitiveness of the European industry?

What kind of signal do we give to third parties?

The increase of greenhouse gas emissions in the aviation sector is enormous. Compared to 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
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1990, already today the emissions have been increased about 100%.1 This contrasts 
dramatically with the Kyoto reduction target of 8% or the 30% EU target for post-2012. Some 
argue that aviation's share of overall greenhouse gas emissions is "only" about 3%2 but the 
share of the aviation sector of GVA is 0.6 %.3 Nobody would argue that this is not significant.

Under the aspect of greenhouse gas emission aviation is the worst transport mode. Per 
kilometre a passenger using an aircraft is emitting significantly more greenhouse gases than a 
passenger using train or bus. Even using a car is significantly more environmental friendly 
than flying.

  
1 This figure results from the well-known and safe 86 % (1990-2004) plus a figure that is based on the average 
increase of the years 2003/2004 (7.5 % p.a.) (see EEA Technical Report 6/2006; Eurostat News Release 
11/2007).
2 See COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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All EU institutions have recognized that this problem needs to be addressed and that 
emissions trading is a useful instrument if it is appropriately designed and combined with 
other measures.

The Commission proposal 

The Commission's proposal aims at amending Directive 2003/87/EC so as to include CO2-
emissions from aviation into the Community emissions scheme.

It is proposed to include flights between EU-airports as from 2011 and flights departing and 
arriving in the EU as from 2012 but excludes not only testing ,rescue and training flights but 
also government flights .The allowances will be allocated in a harmonised way  by the 
Member States which are in charge of the administrative follow-up of an aircraft operator : 
The total number of allowances will be based on the average emissions from aviation in the 
period 2004-2006.

A fixed percentage of the allowances will be distributed without any charge based on a 
benchmark .For the years 2011 - 2012 it is proposed to auction the average percentage of what 
the Member States propose to auction in their national allocation plans.

After this period a general review should take place and the percentages of free allocation and 
auctioning as well as the procedures could be reassessed .The details concerning the 
auctioning will be fixed in a Commission Regulation.

Aircraft operations will be able to buy allowances from the other 6 sectors already included in 
the Community scheme and can use so called project credits (Emission Reduction Units and 
Certified Emission Reductions) up to certain harmonised limits.

Evaluation of the Commission proposal

The proposal of the Commission is an important step to address the greenhouse gas emissions 
of aviation. But under environmental aspects and under aspects of competitiveness between 
the different airlines and the different transport sectors it can and must be significantly 
improved.

The proposed changes

Scope and starting date

The most important change that is proposed by the rapporteur is the introduction of one single 
starting date for internal flights and other flights departing and landing in EU airports. The 
Commission argues that there is no legal argument against the introduction of the scheme for 
all departing and landing flights. For political reasons the Commission has proposed two 
different dates. The distinction between internal flights and intercontinental flights would lead 
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to significant problems. The environmental impact of the scheme will be relatively small if 
intercontinental flights are not included. It will lead to a distortion of competition between the 
airlines and it will also lead to a distortion of competition between tourist regions. It is 
difficult to explain that, for example, a flight from the UK to Marocco is not covered by the 
scheme while a flight from the UK to the Canary Islands will be covered. This is why the 
rapporteur proposes one single starting date. As the mitigation of climate change is becoming 
more and more urgent the starting date should be as soon as possible. The scheme will 
probably be adopted in 2008. A transitional period of one to two years should be realistic. 
This is why the rapporteur proposes the starting date 2010. 

Relation to third parties

Climate change is a global challenge. That is why an EU scheme, whatever scope it has, can 
only be a first step. The European Commission should therefore negotiate with third parties to 
get step by step to a global scheme. In case the European institutions agree with any third 
party on a common scheme which has at least the same environmental benefit as the EU 
scheme, the Commission may propose a change of the scheme to adapt it to the agreement. It 
should be made clear that the European Union does not insist on a specific scheme but on the 
positive effect on the reduction of greenhouse gas emissions. 

Allocation method

It is a very important step forward that the Commission proposes a harmonized allocation 
method. The most important criticism to the current ETS is the distortion of competition 
through completely different national allocation plans and enormous over-allocation. The 
Commission proposes to distribute most of the allocations by benchmarks. This is much better 
than the existing grandfathering. But also a benchmark system can lead to a distortion of 
competition because as a way one chooses a benchmark is important for the effect on airlines 
with different business models. The proposed benchmark by the Commission could favour 
freight transport against passenger transport. This is why it should be adapted.

Even the adapted benchmark may lead to some distortion of competition. This is one of the 
reasons why more significant parts of the allocation should be distributed by auctioning. 
Another argument in favour of auctioning is the possibility to address the needs of newcomers 
who bring innovation into the sector. It is also important to avoid windfall profits as much as 
possible. In the current ETS the allocations are distributed for free and even so prices have 
been increasing. A significant number of allocations being auctioned would give the member 
states a possibility to generate income and reduce other taxes and charges in the transport 
sector. 

Use of the money generated by auctioning

There is a general feeling in the public that no more taxes, charges and other are burdens 
should be imposed on the citizens and on the business. This is why it should be made clear in 
the proposal that the money generated by auctioning is given back to the citizens and to the 
economy. Looking at the greenhouse gas emissions, aviation is the worst mode of transport. A 
passenger using the plane is emitting significantly more greenhouse gas emissions than a 
passenger using the bus or railway for the same distance. Even driving a car is under normal 
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circumstances much more environment friendly than using an aircraft. Against this 
background it is a contradiction that cars and especially busses and railway, which are more 
environment friendly, suffer from a lot of taxes and charges, even some environmental taxes. 
The railway is already covered by the emissions trading scheme because it uses electricity. 
Therefore the rapporteur proposes to reduce taxes and charges in environment friendly 
transport modes.

Cap

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector. The rapporteur proposes a 10% reduction compared to 2004-
2006. This does not exclude growth even if the actual emissions of the aircraft cannot be 
reduced in the short term, because the airlines are allowed to buy credits from other sectors or 
from CDM and JI.

Non-CO2 effects of aviation

Scientific reports prove that there are much more effects on climate change than the pure CO2
emissions. An important part is NOX emissions and cirrus clouds. Concerning cirrus clouds 
there is a lot scientific uncertainty but a precautionary principle should at least encourage us 
to avoid cirrus clouds if possible. This is why the rapporteur proposes a recital to encourage 
the air traffic management authorities. Concerning NOX the Commission has announced to 
propose a separate legislation. Unfortunately the proposal has not been presented. This is why 
the rapporteur proposes a multiplier to reflect the NOX effects of aviation. The multiplier 
should be deleted when the new Commission proposal on NOX has been adopted by Council 
and European Parliament.

Exceptions for government flights

A politically very important point will be the exception of government flights proposed by the 
Commission. Based on the position that the public sector and especially politicians need to be 
a precursor and a good example, the exception for government flights has lead to justified 
protests from the public. The rapporteur thinks that it is appropriate to delete this derogation.

Air Traffic Management

For years the European Parliament has been asking for an improved air traffic management. 
Unfortunately member states and the Council have been very hesitating to introduce this 
scheme. It is only foreseen to bring it into force in 2020.

The Single European Sky/ATM research has been introduced for economic reasons and for 
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reasons of transport policy. But a Single European Sky/ATM would also be a project to 
reduce greenhouse gas emissions. This is why member states and the Council should be urged 
to introduce this as soon as possible. 
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