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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели 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 оглед подобряване и разширяване на 
схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0016),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0043/2008),

– 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 промишленост, изследвания 
и енергетика, на комисията по международна търговия, на комисията по 
икономически и парични въпроси и на комисията по регионално развитие 
(A6-0000/2008),

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 Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 

(3) Европейският съвет пое твърдия 
ангажимент за намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
Общността до 2020 г. с минимум 20 % 
(в сравнение с 1990 г.) и с 30 %, при 
условие че другите развити страни се 
ангажират с подобно намаляване на 
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емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите.

емисиите и икономически по-
напредналите развиващи се страни 
допринесат според отговорностите и 
съответните си възможности. До 2050 г. 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат 
намалени с поне 50 % в сравнение с 
равнището им през 1990 г. Всички 
икономически отрасли следва да 
спомогнат за това намаляване на 
емисиите, включително 
корабоплаването и авиацията.
Авиацията спомага за намаляването 
от 20% и 30% посредством 
включването си в схемата на 
Общността. До включването на 
корабоплаването в схемата на 
Общността, което следва да се 
осъществи не по-късно от 2015 г., 
емисиите от корабоплаването 
трябва да бъдат включени в 
Решението относно усилията на 
държавите-членки за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 (а) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Имайки предвид мащаба и 
темповете на глобалното 
обезлесяване, от съществено значение 
е приходите от търговете в схемата 
на Общността да бъдат използвани 
за намаляване на обезлесяването и 
увеличаване на устойчивото 
залесяване и повторно залесяване. В 
допълнение, ЕС следва да работи за 
установяването на международно 
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призната система за намаляване на 
обезлесяването и увеличаване на 
залесяването и повторното 
залесяване. Постъпленията следва да 
бъдат предоставяни от държавите-
членки на принципа на "коалиция на 
желаещите" на фонд на ЕС или 
международен фонд, от който 
сумите да бъдат изплащани по 
ефективен начин за тази, както и за 
други цели в международен план. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
поемане на повишената стойност на 
CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за 
улавянето и съхранението на 
въглерод, които се насърчават от 
липсата на задължение за 
възстановяване на квоти за вече 
складирани емисии. С оглед 
насърчаване ефикасността на 
производството, генераторите на 
електроенергия биха могли, въпреки 
това, да получат безплатни квоти за 
доставената топлинна енергия.
Генераторите на електроенергия могат
да получават безплатно квоти и за 
топлоенергия, произведена 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, в случай че произведената 

(16) Вследствие на това, считано от 2013 
г. нататък, следва да се премине изцяло 
към отдаване на търг в 
електроенергийния отрасъл, като се 
взема предвид способността им за 
прехвърляне на повишената стойност на 
CO2. В случаите, в които 
производителите на електроенергия 
са производители на топлоенергия и 
енергия за охлаждане посредством 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е 
посочено в Директива 2004/8/ЕО,
генераторите на електроенергия следва
да получават безплатно квоти и за това 
отопление или охлаждане, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията, вследствие повишена 
стойност на CO2.
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от инсталации в други отрасли 
топлоенергия дава право на безплатно 
разпределение на квоти, с оглед 
предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Основният дългосрочен стимул 
за улавяне и съхранение на въглерод е, 
че няма да е необходимо връщане на 
квотите за CO2, който се съхранява 
за постоянно. В допълнение на това, 
за ускоряване на въвеждането в 
употреба на първите обекти за 
улавяне и съхранение с търговска цел, 
приходите от търговете следва да се 
използват, и допълнителни квоти 
следва да се отпуснат от резерва за 
нови участници, в полза на първите 
12 такива обекта в ЕС или в трета 
страна, ратифицирала бъдещото 
международно споразумение по 
изменение на климата.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 

(18) Преходното безплатно 
разпределение на квоти за инсталациите 
следва да става посредством 
хармонизирани правила („критерии за 
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сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Всяко едно от тези 
правила следва да не насърчава 
повишаване на емисиите и трябва да 
гарантира отдаването на търг на все по-
голям процент от тези квоти. Квотите 
трябва да бъдат разпределени преди 
началото на периода за търгуването им, 
така че да се гарантира доброто 
функциониране на пазара. Те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия за 
промишлени инсталации. Тези правила 
следва да се прилагат и към новите 
пазарни участници, които се занимават 
със същата дейност като 
съществуващите инсталации, ползващи 
се с безплатно преходно разпределение 
на квоти. С оглед предотвратяване 
нарушаването на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар следва 
новите пазарни участници, които 
произвеждат електроенергия, да не се 
ползват от безплатно разпределение на 
квоти. Квотите, запазени за новите 
пазарни участници през 2020 г., следва 
да бъдат отдадени на търг.

сравнение и оценка“) в сила в цялата 
Общност с оглед свеждане до минимум 
на нарушаването на конкуренцията в 
рамките на Общността. Тези правила 
следва да вземат предвид най-
ефикасните техники в областта на 
парниковите газове и енергията, 
алтернативните решения и 
производствени практики, използването 
на биомаса, възобновяеми източници на 
енергия и улавяне и съхранение на 
парникови газове. Независимо от 
наличността на електродъгови пещи 
като алтернативен производствен 
процес, тези хармонизирани правила 
могат също така да вземат предвид 
емисии, свързани с употребата на 
горими отпадни газове от кислородни 
доменни пещи, когато отделянето на 
тези отпадни газове не може да бъде 
избягнато при производствения 
процес на стомана в доменни пещи; в 
това отношение правилата могат да 
предвиждат безплатно разпределяне 
на квоти за доменните пещи, 
откъдето произлизат тези газове.
Всяко едно от тези правила следва да не 
насърчава повишаване на емисиите и 
следва да гарантира отдаването на търг 
на все по-голям процент от тези квоти. 
Квотите трябва да бъдат разпределени 
преди началото на периода за 
търгуването им, така че да се гарантира 
доброто функциониране на пазара. Те 
следва да възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията на пазара 
на електро- и топлинна енергия и 
енергия за охлаждане за промишлени 
инсталации. Освен това те трябва да 
възпрепятстват и неоправдано 
нарушаване на конкуренцията между 
индустриални дейности, извършвани 
в инсталации, управлявани от един 
оператор, и производство във външни 
инсталации. Тези правила следва да се 
прилагат и към новите пазарни 
участници, които се занимават със 
същата дейност като съществуващите 



PR\727283BG.doc PE407.778v01-0010/43 PR\727283BG.doc

BG

инсталации, ползващи се с безплатно 
преходно разпределение на квоти. С 
оглед предотвратяване нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар следва новите пазарни участници, 
които произвеждат електроенергия, да 
не се ползват от безплатно 
разпределение на квоти. Квотите, 
запазени за новите пазарни участници 
през 2020 г., следва да бъдат отдадени 
на търг.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове в третите 
държави, където съответният отрасъл не 
би бил предмет на подобни ограничения 
във връзка с емисиите на въглерод 
(„изместване на въглеродни емисии“) и 
в същото време би могло да постави 
определени енергоемки отрасли и 
подотрасли в Общността, които са 
изложени на международна 
конкуренция, в икономически 
неизгодно положение. Това би 

(19) Общността ще продължи да играе 
водеща роля в преговорите за 
амбициозно международно 
споразумение, което ще позволи целта 
за ограничаване на повишението на 
световната температура до 2 °C да бъде 
постигната: тя е насърчена и от 
постигнатия в тази връзка напредък в 
Бали. В случай че други развити страни 
и други големи емитери на парникови 
газове, не вземат участие в това 
международно споразумение, 
определени изложени на международна 
конкуренция енергоемки отрасли, това 
би могло да доведе до повишаване на 
емисиите на парникови газове от 
инсталации с по-високи емисии на 
въглерод в третите държави, където 
съответният отрасъл не би бил предмет 
на подобни ограничения във връзка с 
емисиите на въглерод („изместване на 
въглеродни емисии“) и в същото време 
би могло да постави определени 
енергоемки отрасли и подотрасли в 
Общността, които са изложени на 
международна конкуренция, в 
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подкопало екологичната цялостност и 
ефикасността от действията на 
Общността, тъй като ще доведе до 
повишаване на емисиите на друго 
място. За да се справи с опасността от 
изместване на въглеродни емисии 
Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

икономически неизгодно положение. 
Това би подкопало екологичната 
цялостност и ефикасността от 
действията на Общността, тъй като ще 
доведе до повишаване на емисиите на 
друго място. За да се справи с 
опасността от изместване на въглеродни 
емисии Общността ще разпредели 100 
процентово безплатни квоти на 
отраслите или подотраслите, които 
изпълняват съответните критерии. 
Определянето на тези отрасли и 
подотрасли, както и изискваните мерки 
ще бъдат подложени на повторно 
оценка, за да се гарантира, че са 
предприети необходимите действия и да 
се предотврати свръхкомпенсиране. В 
случая на такива отрасли или 
подотрасли, за които надлежно може да 
се докаже, че опасността от изместване 
на въглеродни емисии не може да бъде 
предотвратена другояче, и при които 
електроенергията представлява голям 
процент от производствените разходи и 
тя се произвежда по ефикасен начин, 
мерките, които се вземат могат да 
отчитат консумацията на 
електроенергия в производствения 
процес, без да се променя общото 
количество квоти.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват (в границите, които са им 
били отпуснати за периода 2008—
2012 г.) CER и ERU от проекти, 

(22) СТЕ на ЕС и системите на други 
страни за търговия с емисии следва да 
улесняват искането на кредити от 
действителни, проверими, 
допълнителни и постоянни 
съкращения на емисиите от проекти 
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приети от държавите-членки в 
схемата на Общността през периода 
2008—2012 г. Предвид това, че 
прехвърлянето от държавите-членки на 
CER и ERU, притежавани от 
операторите между различните 
предвидени в международните 
споразумения периоди („прехвърляне“ 
на CER и ERU), не може да се 
осъществи преди 2015 г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат 
прехвърлянето на тези CER и ERU в 
рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не могат да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г., 
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

в страни, градивно допринасящи за 
справянето с изменението на 
климата. След ратифицирането от 
страните на бъдещото 
международно споразумение по 
изменение на климата, кредитите 
тип „Златен стандарт” от тези 
страни следва да бъдат приемани от 
всички системи за търговия с емисии.  
С оглед на предсказуемост е 
целесъобразно да се гарантира на 
операторите, че след 2012 г. ще могат да 
използват CER тип "Златен 
стандарт” и ERU тип „Златен 
стандарт”. На операторите следва да 
бъде позволено да използват такива 
кредити в размер до средно 5% от 
техните емисии в периода 2013-2020 
г., при условие, че за периода 2008-2012 
г. използват по-малко от 6,5% от 
ERU и CER в сравнение с емисиите си 
от 2005 г, както и че не прехвърлят 
права за квоти съгласно член 11а, 
параграф 2.  Това гарантира, че за 
периода 2008-2012 г. операторите на 
практика ще съкратят емисиите под 
нивата за 2005 г.  Също така това 
осигурява употребата на 1,9 милиарда 
тона за периода 2008 - 2020 г. или 
допълнителни 500 милиона тона над 
предложението на Комисията, което 
представлява 50% от усилието. 
Предвид това, че прехвърлянето от 
държавите-членки на CER и ERU, 
притежавани от операторите между 
различните предвидени в 
международните споразумения периоди 
(„прехвърляне“ на CER и ERU), не може 
да се осъществи преди 2015 г., и то само 
ако държавите-членки решат да 
разрешат прехвърлянето на тези CER и 
ERU в рамките на ограничени права за 
прехвърляне, е целесъобразно, за да се 
осигури сигурност за операторите, да се 
изиска от държавите-членки да позволят 
на операторите да обменят CER и ERU, 
издадени във връзка с намаления на 
емисиите, осъществени преди 2012 г., за 
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квоти с валидност от 2013 г. нататък. 
При все това, тъй като държавите-
членки не следва да бъдат задължени да 
приемат CER и ERU, които не се знае 
дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи 
международни ангажименти, това 
изискване следва да отпадне след 31 
декември 2014 г. Същата сигурност за 
операторите следва да се гарантира и 
във връзка със CER, издадени в рамките 
на проекти, установени преди 2013 г.,
относно намаляване на емисиите 
считано от 2013 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Whilst a high degree of flexibility must be maintained within the scheme, it is paramount that 
JI/CDM projects adhere to certain rules and standards in order to ensure real and verifiable 
emission reductions.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Със сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата кредитите МЧР 
от третите държави следва да се 
приемат в схемата на Общността, 
само ако тези държави са 
ратифицирали международното 
споразумение.

(25) С ратифицирането от 
Общността на бъдещо международно 
споразумение по изменение на климата 
и когато могат да бъдат използвани 
допълнителни кредити до 
половината от допълнителното 
намаляване, осъществявано в схемата 
на Общността, позволеният на 
операторите процент CER тип 
"Златен стандарт" и ERU тип 
"Златен стандарт" следва да бъде 
увеличен над 5%. 

Or. en
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Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тя предвижда и увеличение на 
съкращенията на емисиите на 
парникови газове, така че да се достигне 
до такива нива на съкращение, които се 
считат за необходими от научна гледна 
точка за предотвратяване на опасни 
изменения на климата.

Тя предвижда и увеличение на 
съкращенията на емисиите на 
парникови газове, така че да се достигне 
до такива нива на съкращение, които се 
считат за необходими от научна гледна 
точка за предотвратяване на опасни 
изменения на климата. Общността 
следва да пристъпи към прилагането 
на 30% съкращения спрямо 
стойностите от 1990 г., които да 
влязат в действие след приключване 
на процедурата по ратифициране от 
Общността на бъдещо международно 
споразумение по изменение на 
климата.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 - точка б
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 - точка (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове след представянето пред 
Комисията на списъка, посочен в член 
11, параграф 1;

з) „нов участник“ означава всяка 
инсталация, извършваща една или 
повече от дейностите, посочени в 
приложение I, за която е получено 
разрешително за емисии на парникови 
газове или подновяване на 
разрешителното й за емисии на 
парникови газове, поради значителна 
промяна в естеството или 
функционирането или значително 
разширяване на инсталацията, след 
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представянето пред Комисията на 
списъка, посочен в член 11, параграф 1;

Or. en

Обосновка

In the current Commission proposal, capacity extensions are no longer defined as new 
entrants. This brings a difference, only allocating new installations with GHG credits, and 
leaving capacity expansions to auctioning. The Commission proposal brings an uneven 
balance between new installations and capacity upgrades, not bringing the most efficient 
approach and potentially harming innovation in existing processes.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/87/ЕО
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията 
публикува абсолютното количество 
квоти за 2013 г. въз основа на общите 
количества квоти, издадени от 
държавите-членки в съответствие с 
решенията на Комисията относно 
техните национални разпределителни 
планове за периода 2008—2012 г.

Най-късно до 30 септември 2009 г.
Комисията публикува абсолютното 
количество квоти за 2013 г. въз основа 
на общите количества квоти, издадени, 
или които предстои да бъдат 
издадени, от държавите-членки в 
съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г.

Or. en

Обосновка

The amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan 
for 2008-2012 should be finalised before 2010, so this date can be brought forward.
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Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/87/ЕО
Член 9a – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на инсталации, които 
са изключени от схемата на 
Общността съгласно член 27, общото 
количество на квотите се намалява 
съответно.

Or. en

Обосновка

Should installations be excluded from the Community scheme, then the amount of allowances 
will have to be reduced accordingly in order to secure the overall cap of the scheme.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За периодите от 2013 г. нататък 
държавите-членки отдават на търг 
всички квоти, които не са отпуснати 
безплатно в съответствие с член 10а. До 
31 декември 2010 г. Комисията 
определя, на основата на 
представените доклади и на член 10а, 
параграф 6, и публикува общото 
очаквано количество квоти за 
Общността, които ще бъдат 
търгувани за периода 2013 - 2020 г.

Or. en



PR\727283BG.doc PE407.778v01-0017/43 PR\727283BG.doc

BG

Обосновка

It is critical for the proper functioning of both the ETS and the electricity sector that auctions 
of allowances for 2013 onwards take place well in advance of 1st January 2013.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

б) развитие на възобновяемите 
енергийни източници с оглед спазване 
на ангажимента на Общността за 20 

б) една четвърт за съкращаване на 
емисиите в страни, ратифицирали 
бъдещото международно 
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процентно използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г., както и този за увеличаване 
на енергийната ефективност с 20 % 
до 2020 г.

споразумение и за трансфер на 
технологии към тези страни, 
например посредством Световния 
фонд за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия;

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

в) половината за улесняване на 
приспособяването към 
неблагоприятните последици от 
изменението на климата в страни, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение по 
изменение на климата. 

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

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Auctioning revenues should in principle be used to create the low carbon sectors of the future, 
by reinvesting the funds into the sectors involved.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки включват в 
докладите, които представят в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО, 
информация за оползотворяването на 
средствата за всяка една от целите, 
изложени в параграф 3 и параграф 3а.

Or. en
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Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Най-късно до 30 септември 2010 г.
Комисията приема регламент относно 
графика, управлението и други аспекти 
на търга, за да гарантира откритото му, 
хармонизирано, прозрачно и 
недискриминационно протичане. За 
тази цел процесът следва да бъде 
предсказуем по-специално по 
отношение на графика и 
последователността на търговете и 
обемите, които ще се предоставят. 
Комисията се консултира с всички 
съответни заинтересовани страни 
преди да внесе този акт. Отдаването 
на търг е замислено и се провежда така, 
че да гарантира, че:

a) всички оператори, и по-специално 
всички малки и средни предприятия, 
които попадат в обхвата на схемата, 
имат справедлив и равен достъп до 
търга и могат да участват 
пълноценно;
б) участието в процеса е 
разходноефективно за операторите;
в) всички участници имат достъп до 
една и съща информация по едно и 
също време; както и че 
г) участници в търга не пречат за 
неговото протичане. 

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 
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[23, параграф 3].

Or. en

Обосновка

The Directive should provide more guidance to the Commission in respect of the Regulation 
to be adopted on auctioning under paragraph (5). In particular, the Commission should be 
required to consult with relevant stakeholders in advance of the preparation of this 
Regulation. Auctions should also aim to ensure liquidity is maintained in the market and 
avoid distorting the existing secondary markets.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки, като се 
консултират с Комисията, могат да 
упълномощят обща агенция или 
институция да действа от тяхно име 
при провеждането на търгове за 
квоти. Приходите от търгове, 
проведени от обща агенция или 
институция, се разпределят между 
държавите-членки съгласно параграф 
2 веднага щом това е подходящо от 
практична гледна точка след всеки 
търг. 

Or. en

Обосновка

The total Community-wide quantum of allowances for auction must be determined and 
reported to allow Member States to calculate the amount of allowances they may auction in 
accordance with Article 10(2). The complexity and administrative cost of hosting auctions in 
27 Member States should be taken into account with regard to the upcoming Commission's 
Regulation on Auctioning.
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Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни 2011 г. Комисията приема 
напълно хармонизирани изпълнителни 
мерки на равнище на Общността за 
разпределението на квоти, посочени в 
параграфи 2-6 и 8.

1. До 31 декември 2010 г. Комисията 
приема напълно хармонизирани 
изпълнителни мерки на равнище на 
Общността за разпределението на квоти, 
посочени в параграфи 2-6 и 8 по 
хармонизиран начин.

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 настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
[23, параграф 3].

Посочените в първа алинея мерки 
осигуряват, в рамките на възможното, 
провеждането на разпределението по 
начин, които да стимулира 
използването на ефикасни техники за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за подобряване на енергийната 
ефективност, алтернативните 
разрешения и производствени практики, 
използването на биомаса и улавяне и 
съхранение на парникови газове и да не 
насърчава повишаване на емисиите. Не 
се допуска безплатно разпределение на 
квоти за производство електроенергия.

Посочените в първа алинея мерки 
установяват, в рамките на 
възможното, хармонизирани критерии 
за сравнение и оценка, които да 
осигурят провеждането на 
разпределението по начин, който дава 
стимули за използване на енергийно-
ефективни техники с ниски емисии на 
парникови газове и за намаляване на
емисиите, като вземат предвид най-
ефективните техники и технологии,
алтернативните разрешения и 
производствени практики, използването 
на биомаса и улавяне и съхранение на 
парникови газове, и не насърчават
повишаване на емисиите. Тези мерки 
също така могат да вземат предвид 
емисии, свързани с употребата на 
запалими отпадни газове от 
кислородни доменни пещи, когато 
образуването на тези отпадни газове 
не може да бъде избягнато при 
процеса на производство на стомана в 
доменната пещ; в това отношение 
мерките могат да предвиждат 
безплатно разпределяне на квоти за 
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доменните пещи, откъдето 
произлизат тези газове. Не се допуска 
безплатно разпределение на квоти за 
нетна продажба на производство на
електроенергия на трети страни.

След сключване от страна на Общността 
на международно споразумение по 
изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, съпоставимо с това 
в Общността, Комисията ще
преразгледа тези мерки, за да гарантира, 
че безплатното разпределение на квоти 
се прилага единствено в случаите, 
когато това е напълно обосновано от 
гледна точка на това споразумение.

След сключване от страна на Общността 
на бъдещо международно споразумение 
по изменение на климата, което води до 
задължително намаляване на емисиите 
на парникови газове, съпоставимо с това 
в Общността, Комисията преразглежда
тези мерки, за да гарантира, че 
безплатното разпределение на квоти се 
прилага единствено в случаите, когато 
това е напълно обосновано от гледна 
точка на това споразумение.

Or. en

Обосновка

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for the free 
allocation of allowances. Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, the 
proposed period is too short. In addition, free allocation to net sellers of electricity should be 
avoided in order to prevent distortions in the electricity market. Furthermore, energy 
efficiency should be promoted with respect to the issue of waste gases emanating from steel 
production.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 3 и 6а, генераторите на 
електроенергия, инсталациите за 
улавяне, тръбопроводите за 
транспортиране или местата за 
съхранение на емисии на парникови 
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газове, не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

газове не могат да се ползват от 
безплатно разпределение на квоти.

Or. en

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Генераторите на електроенергия 
могат да се ползват от безплатно 
разпределение на квоти по отношение 
на производството на топлоенергия 
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, за да се гарантира еднакво 
отношение спрямо другите 
производители на топлоенергия.
Всяка година след 2013 г. общото 
количество, разпределено на подобни 
инсталации по отношение на 
производството на такава топлинна 
енергия, се коригира посредством 
линейния фактор, посочен в член 9.

3. Когато производители на 
топлоенергия или охлаждане получат 
безплатни квоти по параграф 1 по 
отношение на производството на 
топлоенергия или охлаждане
посредством високоефективно 
комбинирано производство на енергия, 
както това е посочено в Директива 
2004/8/ЕО, за икономически оправдано 
търсене, безплатни квоти се дават на 
генерирането на електроенергия по 
отношение на собствената 
консумация на електроенергия, за да 
се гарантира еднакво отношение  Всяка 
година след 2013 г. общото количество, 
разпределено на подобни инсталации по 
отношение на производството на такава 
топлинна енергия, се коригира 
посредством линейния фактор, посочен 
в член 9.

Or. en

Изменение 22

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

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

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/87/ЕО
Член 10б – въведение и тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на 
резултатите от международните 
преговори и мащабът на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
изместване на въглеродни емисии. Този 
доклад се придружава от съответни 
предложения, които могат да включват:

До 31 декември 2010 г. от гледна точка 
на резултатите от международните 
преговори и мащаба на намаление на 
общите емисии на парникови газове, до 
който те водят, и след допитване до 
всички заинтересовани социални 
партньори, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
аналитичен доклад, в който се прави 
оценка на положението по отношение 
на определени енергоемки отрасли или 
подотрасли, за които е било определено, 
че са изложени на съществен риск от 
загуба на значителен пазарен дял в 
полза на по-малко въглеродно-
ефективни инсталации извън 
Общността, които не участват в 
бъдещото международно 
споразумение ("изместване на 
въглеродни емисии"). Този доклад се 
придружава от съответни предложения, 
които могат да включват:

– коригиране на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а;

– коригиране, запазване или 
увеличаване на количеството квоти, 
получени безплатно от тези отрасли или 
подотрасли, по смисъла на член 10а;

Or. en

Обосновка

A definition of 'Carbon Leakage' is important in order to establish a fundamental 
understanding of what industry sectors are actually affected and to what extent. The amount 
of free allowances can only be determined after the COP-15 negotiations in Copenhagen in 
December 2009 after which the Commission will have submitted its report on 'Carbon 
Leakage'. In relation to this, no presumptions should be made at this point in time.
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Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 септември 2011 г., списъкът с
инсталациите на нейна територия, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, както и количеството квоти, 
разпределени безплатно за всяка 
инсталация на нейна територия, 
изчислено в съответствие с правилата, 
посочени в член 10а, параграф 1.

1. Всяка държава-членка публикува и 
представя пред Комисията, най-късно до 
30 юни 2011 г., национални мерки по 
изпълнението, които включват
списъка с инсталациите на нейна 
територия, които попадат в обхвата на 
настоящата директива, както и 
количеството квоти, разпределени 
безплатно за всяка инсталация на нейна 
територия за всяка година от 
обхванатия период, изчислено в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 10а, параграф 1.

Or. en

Обосновка

The paragraph should clarify that the list contains the annual allocation for each of the years 
2013 to 2020.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки отпускат 
безплатни квоти по параграф 2 само 
когато Комисията е приела 
националните мерки по 
изпълнението.

Or. en
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Обосновка

There is a need for the Commission to have a role in approving National Implementation 
Measures (NIMs) to ensure Member States are applying the rules on free allocation to their 
installations in a consistent manner.

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка година, най-късно до 28 
февруари, компетентният орган 
определя количеството квоти, които 
трябва да се разпределят за тази година, 
изчислено в съответствие с членове 10 и 
10а.

2. Всяка година, най-късно до 28 
февруари, компетентният орган 
определя, съгласно съответните 
национални мерки по изпълнението,
количеството квоти, които трябва да се 
разпределят за тази година, изчислено в 
съответствие с членове 10 и 10а.

Or. en

Обосновка

Time will need to be built into the approvals process to allow Member States to amend NIMs 
if they are rejected by the Commission.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 

2. При условие че не са изчерпали 
предоставените им от държавите членки 
CER/ERU за периода 2008—2012 г., 
операторите могат, да поискат от 
компетентния орган издаването на 
квоти с валидност от 2013 г. нататък в 
замяна на CER и ERU, издадени във 
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връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за видове проекти, приети от 
държавите-членки в схемата на 
Общността през периода 2008—2012 г. 
До 30 декември 2014 г. и при 
формулирано за целта искане 
компетентният орган прави подобна 
замяна.

връзка със съкращения на емисии до 
2012 г., за проекти от вида "Златен 
стандарт", приети от държавите-
членки в схемата на Общността през 
периода 2008—2012 г. До 31 декември 
2014 г. и при формулирано за целта 
искане компетентният орган прави 
подобна замяна.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти, предприети преди 2013 г., 
издадени за съкращения на емисии 
считано от 2013 г. нататък, за квоти с 
валидност считано от 2013 г.

3. В степента, в която операторите не са 
изчерпали предоставените им от 
държавите-членки количества CER/ERU 
за периода 2008—2012 г., 
компетентните органи дават своето 
разрешение за обмена на CER от 
проекти от вида "Златен стандарт", 
предприети преди 2013 г., издадени за 
съкращения на емисии считано от 
2013 г. нататък, за квоти с валидност 
считано от 2013 г.

Първа алинея се прилага за всички 
видове проекти, които са били приети 
от всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г.

Първа алинея се прилага за всички 
проекти от вида "Златен стандарт", 
които са били приети от всички 
държави-членки в рамките на схемата 
на Общността за периода 2008-2012 г.

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага за CER за 
всички видове проекти, които са били 
приети от всички държави-членки в 
рамките на схемата на Общността за 
периода 2008-2012 г., до 2020 г. или 
докато тези страни ратифицират 
споразумение с Общността, ако това 
стане по-рано.

Първа алинея се прилага за CER за 
всички проекти от вида "Златен 
стандарт", които са били приети от 
всички държави-членки в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008-
2012 г., до 2020 г. или докато тези 
страни ратифицират споразумение с 
Общността, ако това стане по-рано.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити от технологии 
за възобновяеми енергийни източници 
или за енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии и 
устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на кредити от 
проекти, когато референтното ниво е 
под равнището за безплатно 
разпределение на квоти, предвидено с 
мерките, посочени в член 10а или под
равнищата, изисквани в 
законодателството на Общността.

6. Споразуменията, посочени в параграф 
5, предвиждат използването в схемата 
на Общността на кредити от технологии 
за възобновяеми енергийни източници 
или за енергийна ефективност, които 
насърчават трансфера на технологии и 
устойчивото развитие. Тези 
споразумения могат също да 
предвиждат използването на кредити от 
проекти, като например от дейности 
по устойчиво горско стопанство в 
развиващите се страни, с които е 
сключено споразумение по параграф 5, 
когато референтното ниво е под 
равнището за безплатно разпределение 
на квоти, предвидено с мерките, 
посочени в член 10а или под равнищата, 
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изисквани в законодателството на 
Общността.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/87/ЕО
Член 11a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. С постигането на международно 
споразумение по изменение на 
климата единствено CER от трети 
държави, ратифицирали това
споразумение, се приемат в схемата на 
Общността.

7. От 2013 г. единствено CER от вида 
"Златен стандарт" и ERU от вида 
"Златен стандарт" от трети държави, 
ратифицирали бъдещото 
международно споразумение по 
изменението на климата, се приемат в 
схемата на Общността. В периода от 
2008 г. до 2012 г. квотите в схемата 
на Общността трябва да бъдат с 
6,5% по-малко от емисиите през 2005 
г. На всички оператори, които в този 
период са използвали по-нисък 
процент ERU и CER в сравнение с 
емисиите си и които не прехвърлят 
права за квоти съгласно параграф 2, 
както и на новите участници и на 
новите отрасли, се позволява да 
използват подобни кредити в размер 
до 5% от техните ежегодни емисии 
за периода 2013-2020 г.

Or. en

Обосновка

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020.
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously do whichever gives them the 
largest entitlement.
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Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 12 се добавя следният 
параграф 3a:
"3а. Не възниква задължение за 
връщане на квоти по отношение на 
емисиите, за които е проверено, че са 
уловени и прехвърлени за постоянно 
съхранение в обект, за който има 
валидно разрешение съгласно 
Директива 2008/xxx/EО относно 
геоложкото съхранение на въглероден 
диоксид."

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/87/ЕО
Член 22 – параграф 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 
приложения I и 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
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Обосновка

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

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2003/87/ЕО
Член 25 – параграфи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. 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.

1а. 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 
който и да е друг регион, която и да е 
друга държава, или подфедерална или 
поднационална единица, могат да бъдат 
сключвани споразумения.

1б. Необвързващи договорености могат 
да бъдат сключени с трети държави или 
подфедерални или регионални единици
с оглед предвиждане на 
административна и техническа 
координация във връзка с квотите в 
схемата на Общността или в други 
схеми за търговия с емисии на 
парникови газове с абсолютни прагови 
стойности на емисиите.“

1б. Необвързващи договорености могат 
да бъдат сключени с регионални 
единици или трети държави или 
подфедерални или поднационални 
единици с оглед предвиждане на 
административна и техническа 
координация във връзка с квотите в 
схемата на Общността или в други 
схеми за търговия с емисии на 
парникови газове с абсолютни прагови 
стойности на емисиите.“

Or. en

Обосновка

This clarifies that linking to schemes which are sub-national but not federal will be possible, 
and that regional entities include supra-national entities.
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Изменение 36

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 ратифицирането до 2020 г. от 
страна на Общността на бъдещото 
международно споразумение по 
изменение на 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.

Or. en

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На инсталациите следва да се 
разрешава да използват, до определен 
процент от годишните им проверени 
емисии, кредити от устойчиви 
дейности за намаляване на 
обезлесяването и за увеличаване на 
залесяването и повторното 
залесяване в развиващи се страни 
съгласно бъдещо международно 
споразумение по изменението на 
климата, след като се изготвят 
подходящи разпоредби относно 
отговорността, сконтирането и 
постоянния характер, които се 
приемат поне във всякаква федерална 
система на САЩ за търговия с 
емисии.

Or. en
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Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 3 – точка в – точка iii
Директива 2003/87/ЕО
Приложение І – таблица

Текст, предложен от Комисията
(iii) добавят се следните параграфи:

Инсталации за производство на 
минерална или каменна вата, с 
капацитет над 20 тона дневно.

Въглероден диоксид

Инсталации за сушене или калциниране 
на гипс за производството на гипсови 
плоскости и други продукти от гипс, в 
случай на използване на горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW.

Въглероден диоксид

Изменение
(iii) добавят се следните параграфи:

Инсталации за производство на 
изолационни материали от минерална
вата с използване на стъкло, камък 
или шлака, с капацитет на топене над 
20 тона дневно.

Въглероден диоксид

Инсталации за сушене или калциниране 
на гипс за производството на гипсови 
плоскости и други продукти от гипс, в 
случай на използване на горивни 
инсталации с номинална топлинна 
мощност, превишаваща 20 MW.

Въглероден диоксид

Or. en

Обосновка

For technical clarification purposes.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Emissions trading is by no means a novel concept and is certainly not unique to Europe.
However, the EU Emissions Trading Scheme (ETS) is unique in that it is the first 
international trading system for CO2 emissions. It currently covers over 10,000 installations in 
the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the 
EU's emissions of CO2 and 40% of its total greenhouse gas emissions. It is, therefore, rightly 
referred to as the cornerstone of the EU's strategy for fighting climate change.

The EU ETS Review is part of the Commission's 'Climate and Renewable Energy Package', 
which was adopted on the 23 January of this year. The package includes draft proposals on 
Effort Sharing, Energy from Renewable Sources, Carbon Capture and Storage and a draft 
proposal on the Review of the EU ETS Directive - a proposal that is very balanced and 
significantly improves and extends the EU ETS.

This proposal seeks to amend the Directive 2003/87/EC1 which established the EU ETS. The 
goal is, for the period beyond 2012, to strengthen, expand and improve the functioning of the 
ETS as one of the most important and cost-effective tools for achieving the EU's target for 
reducing greenhouse gas emissions. The mandate for this derives from last year's March 2007 
European Council, which called for a reduction in EU emissions of at least 20% by 2020 
compared with 1990 levels, and by 30% if other industrialised countries commit to 
comparable efforts in the framework of a global agreement to combat climate change . The 
decision to launch negotiations to draw up a 'post-Kyoto agreement' was taken last December 
at the UN climate change conference in Bali. It is imperative that an agreement at 
international level be reached at the Conference of Parties meeting in Copenhagen in 2009 in 
order to tackle this pressing global problem. If Europe is to lead the way then we will have to 
come up with viable solutions for tackling global climate change and a fully functioning EU 
ETS will make a major contribution.

The proposal to revise the Directive balances the need for economic efficiency and fairness 
between sectors and Member States, and will provide for more certainty for industry. It sets 
out projections for the emission reductions required by the sectors covered by the ETS and 
increased harmonisation will make the system simpler and more transparent, thereby 
increasing its attractiveness for other countries and regions to link up to it.

The Rapporteur appreciates the work done by the Commission and is supportive of the 
general framework of the Commission proposal, as well as the 21% reduction target below 
2005 emissions. Upon the conclusion of an international agreement, automatic and predictable 
adjustments to the cap will be made, reflecting the EU’s commitment to increase its reduction 
target from 21% to 30%. The Rapporteur is also supportive of a single harmonised Cap, as 
well as the 8-year trading period to 2020 and a linear reduction in the cap to 2025, by which 
point a review is foreseen.

100% Auctioning for the power sector by 2013 is reasonable given the sector's clear potential 
to pass on any legitimate costs to the consumer, if necessary. In addition, full auctioning 

                                               
1  As amended by the 'Linking Directive' 2004/101/EC.
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should be sought for all sectors by 2020 given that it is the most efficient and transparent 
method of allocating allowances.

However, there are areas where the Rapporteur has incorporated changes in her report.

1. There is a real need for more certainty on the issue of those sectors most affected by 
Carbon Leakage. European Businesses and investors need to be reassured that in the 
event of an International Agreement not being reached at COP-15 in 2009, they will 
not be left to carry the burden, alone.

The Commission will review the situation with sectors and sub sectors subject to 
international competition and make any necessary proposals by 31 December 2010, 6 
months ahead of what was originally foreseen. Those sectors deemed to be at 
significant risk of carbon leakage could receive up to 100% of allowances free of 
charge or, a system could be introduced to put those installations at significant risk on 
an equal footing with those in third countries. However, the Rapporteur believes that it 
would be detrimental to the chances of international negotiations reaching an 
international climate agreement, if certain sectors were to be named outright in the 
proposal. Furthermore, one should not attempt to pre-empt the soon-to-be published 
findings on the European Commission study on this issue. The Rapporteur has also 
tightened the definition of what constitutes 'carbon leakage' in order to promote the 
global environmental benefit.

2. All operators who used a lower percentage of ERUs and CERs compared to their 
emissions in the 2008-2012 phase and who do not carry over entitlements, shall be 
allowed to use credits up to 5 % of their emissions each year during the period from 
2013 to 2020, as shall new entrants and new sectors. This accounts for almost half of 
the abatement in the 2013 - 2020 period. Such projects would, furthermore, only be 
permitted from countries which have ratified the  International Agreement on climate 
change and adhere to qualitative rules. The Rapporteur would like to highlight the 
need for more stringent criteria by permitting 'Gold standard' type CERs and ERUs 
only. In the case of a  international agreement on climate change being reached, the 
amount of JI/CDM credits would be increased over.

3. Global deforestation is taking place at an alarming rate and its serious contribution to 
CO2 emissions cannot be ignored. For this reason, the Rapporteur has foreseen a 
substantial amount of the revenues from auctioning to be allocated towards 
contributing to funds to avoid deforestation, to promote sustainable afforestation and 
reforestation in countries that have ratified the  international agreement on climate 
change.

4. Shipping has thus far not been included and an impact analysis will be required. Lack 
of verified emissions data to date seems to be a problem in this regard. The Rapporteur 
foresees that until shipping is included in the EU ETS, which should take place no 
later than 2015, emissions from shipping should be included in the Decision on the 
effort of Member States to meet the Community's greenhouse gas emission reduction 
commitments up to 2020.
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5. The Rapporteur is aware of the potential of Carbon Capture and Storage (CCS) 
technology and sees this as part of the solution to reducing global carbon emissions.
Hence, it is proposed that 60 million allowances in the new entrants reserve (NER) 
shall be reserved until 31 December 2015 to be given to the first 12 facilities, which 
have begun to commercially capture and geologically store carbon dioxide 
emissions before this date and which are based anywhere in the EU, or in third 
countries that have ratified the  international agreement on climate change. The 12 
pilot projects are to be determined by the Commission before 1 January 2013.

6. Auctioning should be the basic principle for allocation of allowances, and should be 
applied to the power sector from 2013. Where producers of heating or cooling receive 
a free allocation in respect of the production of heating or cooling through high 
efficiency cogeneration as defined by Directive 2004/8/EC, free allocation shall also 
be given to electricity generation in respect of auto-consumption of electricity to 
ensure equal treatment. No free allocation shall be made in respect of any net sale of 
electricity production to third parties. Similarly, rules may provide for allowances to 
be allocated for free to the blast furnaces where the production of waste gases cannot 
be avoided.

The Rapporteur believes that to date, politicians have failed miserably to respond adequately 
to the climate challenge and the 2C° target laid out so clearly in the peer reviewed scientific 
literature, the IPCC reports and in the Stern Review amongst others. This time we cannot be 
found wanting - our children, their children, depend on us.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Consultant Dr Kevin Bradley

                                               
1 Списъкът не е изчерпателен
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CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
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IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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