
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

5.6.2009 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 140/63

ДИРЕКТИВА 2009/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

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

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общ
ност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и 
социален комитет

(1)  ОВ C 27, 3.2.2009 г., стр. 66.

,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите

(2)  ОВ C 325, 19.12.2008 г., стр. 19.

,

в съответствие с процедурата, предвидена в член  251 от 
Договора

(3)  Становище на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 април
2009 г.

,

като имат предвид, че:

(1) С Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета

(4)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

 бе създадена схема за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Общността (схема на 
Общността) с цел да се насърчи намаляването на емисиите 
на парникови газове по разходо- и икономически ефекти
вен начин.

(2) Крайната цел на Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата (РКООНИК), която бе 
одобрена от името на Европейската общност с Решение 
94/69/ЕО на Съвета

(5)  ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11.

, е да стабилизира концентрациите 
на парникови газове в атмосферата на ниво, което би пре
дотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната 
система. С оглед постигането на тази цел общото повиш
ение на световната средногодишна температура на повърх
ността не следва да надхвърля нивата от преди началото на 
индустриализацията с повече от 2 °C. Последният доклад за 
оценка на Междуправителствения комитет по изменение на 
климата (МКИК) показва, че за постигането на тази цел еми
сиите на парникови газове в световен мащаб трябва да 
започнат да намаляват най-късно до 2020 г. Това предпо
лага увеличаване на усилията на Общността, незабавно пое
мане на ангажименти от страна на развитите държави и 
насърчаване участието на развиващите се държави в про
цеса на намаляване на емисиите.

(3) Европейският съвет от март 2007 г. пое твърд ангажимент 
за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките 
на Общността до 2020 г. с най-малко 20 % в сравнение с 
нивата от 1990 г. и с 30 %, при условие че другите развити 

държави се ангажират с подобно намаляване на емисиите 
и икономически по-напредналите развиващи се държави 
дадат своя принос според отговорностите и съответните си 
възможности. До  2050  г. емисиите на парникови газове в 
световен мащаб следва да бъдат намалени с най-малко 50 % 
в сравнение с нивото им през 1990  г. Всички отрасли на 
икономиката следва да допринесат за постигане на тези 
намаления на емисиите, включително международното 
морско корабоплаване и въздухоплаването. Въздухоплав
ането допринася за тези намаления посредством включв
ането си в схемата на Общността. В случай че 
международно споразумение, което включва емисиите от 
международното мореплаване в неговите цели за намаля
ване на емисиите чрез Международната морска организа
ция, не е било одобрено от държавите членки и/или 
подобно споразумение чрез РКООНИК не е било одобрено 
от Общността до 31 декември 2011 г., Комисията следва да 
направи предложение за включване на емисиите от между
народно мореплаване в ангажимента на Общността за нама
ляване на емисиите съгласно хармонизирани условия, с цел 
влизането в сила на предложението до 2013 г. Такова пред
ложение следва да сведе до минимум възможни отрица
телни последици за конкурентоспособността на 
Общността, като същевременно с това се вземат предвид 
възможните ползи за околната среда.

(4) В своята резолюция от 31  януари 2008  г. относно резул
татите от Конференцията в Бали по изменението на климата 
(COP 13 и COP/MOP 3)

(6)  ОВ C 68 E, 21.3.2009 г., стр. 13.

 Европейският парламент 
напомни своята позиция, че индустриализираните държави 
следва да се ангажират да намалят своите емисии на пар
никови газове най-малко с 30 % до 2020 г. и с 60—80 % 
до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Предвид полож
ителните резултати, които се очакват от преговорите на 
Петнадесетата конференция на страните (COP 15) по 
РКООНИК, която ще се проведе в Копенхаген през 2009 г., 
Европейският съюз следва да започне да подготвя по-строги 
цели за намаляване на емисиите за 2020 г. и след това и да 
гарантира, че след 2013 г. схемата на Общността ще пред
вижда, при необходимост, по-строги прагове на емисиите 
като част от приноса на Съюза към постигането на бъдещо 
международно споразумение по изменение на климата 
(наричано по-долу „международно споразумение по изме
нение на климата“).

(5) За да се допринесе за постигането на тези дългосрочни цели, 
е целесъобразно да се очертае план, по който следва да 
бъдат намалени емисиите от инсталациите, попадащи в 
обхвата на схемата на Общността. За да бъде постигната 
разходна ефективност на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 
20 % спрямо нивото от 1990  г., до  2020  г. квотите, раз
пределени във връзка с тези инсталации, следва да бъдат с 
21 % по-ниски от нивото на техните емисии през 2005 г.
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(6) С оглед увеличаване на сигурността и предвидимостта на 
схемата на Общността следва да бъдат приети разпоредби за 
повишаване на приноса на тази схема за постигане на 
общата цел за намаляване на емисиите с повече от 20 %, и 
по-специално в контекста на целта на Европейския съвет за 
30-процентно намаление в срок до 2020 г., което се счита 
за необходимо от научна гледна точка с цел предотвратя
ване на опасни изменения на климата.

(7) Непосредствено след сключването на международно спора
зумение по изменение на климата между Общността и 
трети държави, в съответствие с което се определят подхо
дящи действия, които ще бъдат предприети на световно 
равнище за периода след 2012  г., следва да се окаже зна
чителна подкрепа в полза на кредитите за постигнатите в 
тези държави намаления на емисиите. До постигането на 
подобно споразумение следва при все това да се повиши 
сигурността по отношение на продължаващото използване 
на издадени извън Общността кредити.

(8) Въпреки че натрупаният през първия период на търговия 
опит разкрива потенциала на схемата на Общността, както 
и това, че окончателното изготвяне на националните раз
пределителни планове за втория период на търговия ще 
доведе до значително намаление на емисиите до  2012  г., 
предприетият през 2007  г. преглед потвърди, че с цел 
по-добро използване на ползите от търговията с емисии, 
предотвратяване на смущения на вътрешния пазар и улес
няване на връзките между различните схеми за търговия с 
емисии е наложително схемата за търговия с емисии да 
бъде хармонизирана. Освен това следва да се гарантира 
по-добра предвидимост и да се разшири обхватът на схе
мата с прибавянето на нови отрасли и газове както с цел 
подобряване на информацията за цената на въглерода, което 
да доведе до необходимите инвестиции, така и с цел пред
лагане на нови възможности за намаляване на емисиите, 
което ще доведе до понижаване на разходите и повишаване 
на ефикасността на схемата.

(9) Определението за парникови газове следва да бъде 
приведено в съответствие с определението в РКООНИК и да 
се внесат пояснения по отношение определянето и актуал
изирането на въздействието върху глобалното затопляне от 
отделните парникови газове.

(10) Целесъобразно е обхватът на схемата на Общността да се 
разшири, така че да включи инсталациите, чиито емисии 
могат да бъдат предмет на мониторинг, докладване и про
верка със същата степен на точност като тази, приложима 
при действащите в момента изисквания за мониторинг, док
ладване и проверка.

(11) Когато към малките инсталации, чиито емисии не надви
шават праговата стойност от 25 000 тона еквивалент на 
CO2 годишно, се прилагат равностойни мерки за намаля
ване на емисиите на парникови газове, и по-специално на 
данъчни мерки, е целесъобразно да се предвиди процедура, 
която да позволява на държавите-членки да изключат тези 
инсталации от схемата за търговия с емисии за периода на 
прилагане на тези мерки. Болниците също могат да бъдат 
изключени, ако предприемат равностойни мерки. Тази 
прагова стойност осигурява, като относителна стойност, 
максимални положителни резултати от гледна точка на 
намаляването на административните разходи за всеки един 

изключен от схемата тон еквивалент на CO2. Вследствие на 
преминаването от петгодишни периоди на разпределение и 
с оглед подобряване на сигурността и предвидимостта, 
следва да бъдат предвидени разпоредби относно честотата 
на прегледите на разрешителните за емисии на парникови 
газове. Държавите-членки следва да предложат мерки, при
ложими за малките инсталации, които ще допринесат за 
намаляване на емисиите, равностойно на това, постигнато 
от схемата на Общността. Такива мерки може да включват 
мерки с данъчен характер, споразумения с промишлеността 
и регулиране. Като вземат предвид необходимостта от нама
ляване на ненужната административна тежест за малките 
емитери, държавите-членки могат да установят опростени 
процедури и мерки за спазване на настоящата директива.

(12) Информацията за прилагането на настоящата директива 
следва да бъде леснодостъпна, по-специално за малките и 
средните предприятия (МСП).

(13) Количеството на квотите, разпределени на равнище на 
Общността, считано от средата на периода 2008—2012 г., 
следва да бъде намалено линейно, така че схемата за търго
вия с емисии да доведе с течение на времето до постепенни 
и предвидими намаления на емисиите. Годишното намаля
ване на квотите следва да се равнява на 1,74 % от квотите, 
предоставени от държавите-членки съгласно решенията на 
Комисията относно националните разпределителни пла
нове за периода 2008—2012  г., така че схемата на Общ
ността да допринесе, при условията на разходна 
ефективност, за спазване на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите в глобален мащаб с най-малко 
20 % в срок до 2020 г.

(14) Този принос съответства на намаляване на емисиите в схе
мата на Общността с 21 % през 2020  г. спрямо регистри
раните за 2005  г. нива, включително резултата от 
разширяването на обхвата от периода 2005—2007  г. с 
периода 2008—2012 г. и данните за емисиите за 2005 г. 
за съответните отрасли, включени в схемата за търговия с 
квоти, които са използвани за оценката на националните 
разпределителни планове на България и Румъния за 
периода 2008—2012 г., което да доведе до издаването на 
не повече от 1 720 милиона квоти през 2020  г. Точните 
количества емисии ще бъдат изчислени, след като 
държавите-членки издадат квоти съгласно решенията на 
Комисията по отношение на техните национални разпреде
лителни планове за периода 2008—2012 г., тъй като одоб
рението на разпределянето на квоти на определени 
инсталации бе обусловено от предоставяне на подробни 
данни и проверка на техните емисии. След като бъдат изда
дени квотите за периода 2008—2012  г., Комисията ще 
публикува количеството квоти за цялата Общност. Количе
ството квоти на Общността следва да бъде съответно кори
гирано, за да могат да бъдат взети предвид инсталациите, 
включени във или изключени от схемата на Общността за 
периода 2008—2012 г. или от 2013 г. нататък.

(15) Допълнителното усилие от страна на икономиката на Общ
ността изисква inter alia преразгледаната схема на Общ
ността да действа с най-високата възможна степен на 
икономическа ефективност и въз основа на напълно хармо
низирани условия на разпределение в рамките на Общ
ността. Следователно основният принцип при 
разпределение на квотите следва да бъде провеждането на 
търг, тъй като това е най-простата и като цяло считана за



г., надвишават 0,7 % от БВП. Допълнителни 2 %
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най-ефикасна от икономическа гледна точка система. Това 
следва да сложи край на неочакваните печалби и да постави 
новите участници и икономиките с по-висок от средния 
растеж в същите конкурентни условия като съществува
щите инсталации.

(16) С цел да се запази екологичната и административната ефек
тивност на схемата на Общността за търговия с емисии и за 
да се избегне нарушаване на конкуренцията и ранно изчер
пване на резерва за нови участници, правилата относно 
новите участници следва да се хармонизират, така че да се 
гарантира, че всички държави-членки приемат еднакъв под
ход, по-специално във връзка със значението на понятието
„значително разширяване“ на инсталации. Следователно 
следва да се включат разпоредби за приемането на хармо
низирани правила за изпълнение на настоящата директива. 
В тези правила, където е подходящо, „значително разширя
ване“ следва да се определя като увеличаване с най-
малко10 % на наличния инсталиран капацитет на 
инсталацията или значително увеличаване на емисиите на 
инсталацията, свързано с увеличаване на инсталирания 
капацитет. Разпределение от резерва за нови участници 
следва да се извършва само във връзка със значително раз
ширяване на инсталацията.

(17) Всички държави-членки ще трябва да направят съществени 
инвестиции за намаляване на степента на отделяне на въг
лерод от своите икономики в срок до 2020 г., а държавите-
членки, чийто доход на глава от населението е значително 
по-малък от средния за Общността и чиито икономики все 
още изостават от тези на по-богатите държави-членки, ще 
трябва да направят значителни усилия за подобряване на 
тяхната енергийна ефективност. Целите за премахване на 
нарушенията на конкуренцията в рамките на Общността и 
за гарантиране на възможно най-висока степен на иконо
мическа ефективност при превръщането на икономиката на 
Общността в надеждна и устойчива икономика с ниски 
нива на емисии на въглерод, е неуместно различното тре
тиране на икономическите отрасли в отделните държави-
членки в рамките на схемата на Общността. Следователно 
е необходимо да бъдат разработени други механизми за 
подпомагане на тези държави-членки, които се отличават с 
относително ниско ниво на доходи на глава от населението 
и високи перспективи за растеж. 88 % от общото коли
чество квоти, които ще бъдат отдадени на търг, следва да се 
разпределят между държавите-членки в зависимост от тех
ния относителен дял емисии в схемата на Общността за 
2005  г. или от средната стойност за периода 
2005—2007 г., в зависимост от това коя от тези две стой
ности е по-висока. За целите на постигане на солидарност 
и растеж в Общността 10 % от общото количество следва 
да бъдат разпределени в полза на определени държави-
членки и да се използват за намаляване на емисиите и за 
адаптиране към последиците от изменението на климата. 
При разпределението на това количество от 10 % следва да 
се вземат предвид нивото на доходите на глава от населе
нието през 2005 г. и перспективите за растеж на държавите-
членки, като разпределеното количество следва да е 
по-високо за държавите-членки с ниски нива на доходи и 
високи перспективи за растеж. Държавите-членки със 
средно ниво на доходи на глава от населението с 20 % 
по-високо от средното за Общността, следва да допринесат 
за това разпределение, освен когато преките разходи по 
цялостния пакет, изчислени в изготвената от Комисията 
оценка на въздействието, приложена към пакета от мерки 
за изпълнение на целите на ЕС в областта на изменението 
на климата и енергията от възобновяеми източници 
до 2020 

от общото количество квоти, които ще бъдат отдадени на 
търг, следва да се разпределят между държавите-членки, 
чиито емисии на парникови газове през 2005  г. са били 
най-малко 20 % под техните емисии през базовата година, 
приложима за тях съгласно Протокола от Киото.

(18) Предвид значителните усилия, необходими за справяне с 
изменението на климата и за адаптиране към неизбежните 
му последици, е целесъобразно най-малко 50 % от прихо
дите, получени от търга на квоти, да се използват за нама
ляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към 
последиците от изменението на климата, за финансиране на 
научноизследователска и развойна дейност за намаляване 
на емисиите и съответно адаптиране, за развитие на възоб
новяемите енергийни източници с оглед спазване на анга
жимента на Съюза за 20-процентно използване на енергия 
от възобновяеми източници до 2020 г., както и спазване на 
ангажимента на Общността за увеличаване на енергийната 
ефективност с 20 % до  2020  г., за осигуряване на еколог
осъобразното улавяне и съхранение на парникови газове в 
геоложки формации, за участие във Фонда за глобална 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източ
ници и във Фонда за адаптация, започнал работа в резултат 
на Четиринадесетата конференция по изменение на климата 
в Познан (СОР 14 и COP/MOP 4), за предвиждане на мерки 
за предотвратяване на обезлесяването и улесняване на адап
тирането в развиващите се държави и за преодоляване на 
социалните последици като възможното покачване на 
цените на електроенергията за домакинства с ниски и 
средни доходи. Този процент е значително под очаквания 
от публичните власти чист приход от отдаването на търг, 
като се взема предвид възможното намаляване на прихо
дите от корпоративните данъци. Освен това приходите, 
получени от търга на квоти, следва да се използват за 
покриване на административните разходи по управление на 
схемата на Общността. Настоящата директива следва да 
включва и разпоредби относно мониторинга на използва
нето на постъпилите по време на търга средства. Предоста
вянето на информация относно използването на средствата 
не освобождава държавите-членки от задължението, пред
видено в член 88, параграф 3 от Договора, за информиране 
по отношение на някои национални мерки. Настоящата 
директива не засяга резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с държавни помощи, в съот
ветствие с членове 87 и 88 от Договора.

(19) Следователно от 2013  г. нататък следва да се премине 
изцяло към отдаване на търг в отрасъла на енергетиката, 
предвид способността му за прехвърляне на клиентите пов
ишената стойност на CO2, и следва да не се допуска никакво 
безплатно разпределение на квоти за улавянето и съхране
нието на CO2, тъй като то се насърчава от липсата на задъл
жение за връщане на квоти за вече складирани емисии. С 
оглед предотвратяване нарушаването на конкуренцията 
електрическите генератори могат да получават безплатно 
квоти за топлофикационни и мрежови охладителни сис
теми и за топлоенергия и енергия за охлаждане, произве
дена посредством високоефективно комбинирано 
производство на енергия, както е посочено в Директива 
2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
11 февруари 2004 г. относно насърчаването на комбинира
ното производство на енергия, основаващо се на търсенето 
на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар

(1)  ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.

, 
в случай че произведената от инсталации в други отрасли 
такава топлинна енергия би довела до безплатно разпреде
ление на квоти.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0050:BG:PDF
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(20) Основният дългосрочен стимул за улавяне и съхранение на 
CO2 и за новите технологии, свързани с възобновяеми 
източници на енергия, е отпадане на необходимостта от 
връщане на квотите за емисии на CO2, които се съхраняват 
за постоянно или са били избегнати. В допълнение на това 
за ускоряване демонстрацията на първите обекти за улавяне 
и съхранение с търговска цел, както и на новаторски тех
нологии, свързани с възобновяеми източници на енергия, 
следва да се запазят квоти от резерва за нови участници, за 
да се финансира гарантирано възнаграждение за първите 
такива обекти в Съюза за тоновете CO2, складирани или 
избегнати в достатъчен мащаб, при условие че е налице спо
разумение за споделяне на знания. Допълнителното финан
сиране следва да се прилага за проекти с достатъчен мащаб, 
които са новаторски по своя характер и които разполагат 
със значително съвместно финансиране от страна на опера
тора, което покрива по принцип повече от половината от 
съответната стойност на инвестицията, и като се вземе пред
вид надеждността на проекта.

(21) За останалите отрасли в обхвата на схемата на Общността 
следва да се приложи преходна схема, по която безплатното 
разпределение на квоти през 2013 г. ще представлява 80 % 
от количеството, отговарящо на процента на общи емисии 
на Общността за периода 2005—2007 г., отделени от тези 
инсталации, като процент от общото годишно количество 
квоти за цялата Общност. Вследствие на това безплатното 
разпределение на квоти следва да започне да намалява всяка 
година в еднакъв размер, така че до 2020 г. да се достигне 
до  30 % безплатно разпределение на квоти, с цел през 
2027 г. да се постигне прекратяване на безплатното разпре
деление на квоти.

(22) За да се осигури системно функциониране на пазарите на 
въглерод и електроенергия, търгът на квоти за периода след 
2013  г. следва да започне преди 2011  г. и да се основава 
на ясни и обективни принципи, определени достатъчно 
време преди това.

(23) Преходното безплатно разпределение на квоти за инстала
циите следва да става посредством хармонизирани правила 
(„ex ante параметри“) за цялата Общност с оглед свеждане 
до минимум на нарушенията на конкуренцията в рамките 
на Общността. Тези правила следва да отчитат най-
ефикасните техники в областта на парниковите газове и 
енергията, заместителите, алтернативните производствени 
процеси, използването на биомаса, възобновяеми енер
гийни източници и улавяне и съхранение на CO2. 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. Разпределението трябва да 
бъде направено преди началото на периода на търговия, 
така че да се гарантира доброто функциониране на пазара. 
Тези хармонизирани правила може също така да вземат 
предвид емисии, свързани с използването на запалими 
отпадни газове, когато производството на тези газове не 
може да се избегне в промишления процес. В тази връзка 
правилата могат да предвидят безплатното разпределяне на 
квоти за оператори на инсталации, които изгарят съответ
ните отпадни газове, или за оператори на инсталации, в 
които възникват тези газове. Те следва да възпрепятстват и 
неоправдано нарушаване на конкуренцията на пазара на 
електроенергия, топлоенергия и енергия за охлаждане за 
промишлени инсталации. Освен това те следва да възпре
пятстват и неоправдано нарушаване на конкуренцията 
между промишлени дейности, извършвани в инсталации, 
които се управляват от един-единствен оператор, и произ
водство във външни инсталации. Тези правила следва да се 

прилагат и към новите участници, които осъществяват 
същата дейност като съществуващите инсталации, полз
ващи се с безплатното преходно разпределение. С оглед 
предотвратяване нарушаването на конкуренцията в рамките 
на вътрешния пазар следва новите участници на пазара да 
не се ползват от безплатно разпределение във връзка с про
изводството на електроенергия. През 2020  г. следва да 
бъдат отдадени на търг оставащите квоти от резерва за 
новите участници на пазара.

(24) Общността ще продължи да заема водеща роля в прегово
рите за амбициозно международно споразумение по изме
нение на климата, което ще позволи постигането на целта 
за ограничаване на повишението на световната температура 
до  2 °C, и е обнадеждена от постигнатия в тази връзка 
напредък на Тринадесетата конференция на страните по 
РКООНИК и Третата среща на страните по Протокола от 
Киото, проведена в Бали, Индонезия, от 3 до 14 декември 
2007 г. В случай че други развити държави и други големи 
емитери на парникови газове не вземат участие в това меж
дународно споразумение, това би могло да доведе до пови
шаване на емисиите на парникови газове в трети държави, 
където за промишлеността няма да се прилагат съпоставими 
ограничения във връзка с емисиите на въглерод („изтичане 
на въглерод“), и в същото време би могло да постави в ико
номически неизгодно положение определени енергоемки 
отрасли и подотрасли в Общността, които са изложени на 
международна конкуренция. Това би засегнало екологич
ната насоченост и ефикасността на действията на Общ
ността, тъй като ще доведе до повишаване на емисиите на 
друго място. За да се справи с опасността от „изтичане на 
въглерод“, Общността следва да разпредели 100 % без
платни квоти на отраслите или подотраслите, които отго
варят на съответните критерии. Определянето на тези 
отрасли и подотрасли, както и изискваните мерки следва да 
бъдат подложени на повторна оценка, за да се гарантира, че 
са предприети необходимите действия и да се предотврати 
прекомерно компенсиране. Когато за такива отрасли или 
подотрасли надлежно може да се обоснове, че опасността 
от „изтичане на въглерод“ не може да бъде предотвратена 
по друг начин, и при които електроенергията представлява 
голям процент от производствените разходи и тя се произ
вежда по ефикасен начин, предприетите действия могат да 
отчитат потреблението на електроенергия в производстве
ния процес, без да се променя общото количество квоти. 
Рискът от „изтичане на въглерод“ в тези отрасли или подот
расли следва да бъде подложен на оценка, като начало, на 
тризначно ниво (код на дейността NACE-3), или, в слу
чаите когато е целесъобразно и когато са на разположение 
съответните данни — на четиризначно ниво (кода на дей
ността NACE-4).

(25) Следователно Комисията следва да преразгледа положе
нието до 30 юни 2010 г., да се консултира с всички заин
тересовани социални партньори и, в зависимост от 
резултата от международните преговори, да представи док
лад, придружен от съответни предложения. В този контекст 
Комисията следва да определи съответните енергоемки 
отрасли и подотрасли, които могат да доведат до „изтичане 
на въглерод“, не по-късно от 31 декември 2009 г. Тя следва 
да изготви анализите си въз основа на оценка на неспособ
ността на промишлените отрасли да прехвърлят стойността 
на необходимите квоти в цената на продукта, без да поне
сат значителна загуба на пазарен дял в полза на инстала
ции извън Общността, които не предприемат подобни 
мерки за намаляване на емисиите, предизвикани от тях.
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Енергоемките отрасли, за които е установено, че са изло
жени на риск от „изтичане на въглерод“, биха могли да 
получат по-голямо количество безплатни квоти; възможно 
е и въвеждането на ефикасна уравнителна система за въгле
рода с оглед поставянето на инсталациите на Общността с 
повишен риск от „изтичане на въглерод“ и инсталациите от 
трети държави при еднакви условия. Подобна система би 
могла да наложи на вносителите условия, които не биха 
били по-неблагоприятни от условията, приложими за 
инсталациите в Общността, например като изисква връщане 
на квотите. Всяко предприето действие трябва да е в съот
ветствие с принципите на РКООНИК, и по-специално с 
принципа за общи, но диференцирани отговорности и съот
ветни възможности, като се взема предвид особеното поло
жение на най-слабо развитите държави. То трябва да е в 
съответствие и с международните задължения на Общ
ността, включително задълженията по споразумението 
за СТО.

(26) Разискванията в Европейския съвет във връзка с определя
нето на отраслите или подотраслите, изложени на значите
лен риск от „изтичане на въглерод“, са изключение и по 
никакъв начин не засягат процедурите за упражняване на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията 
съгласно член 202 от Договора.

(27) Държавите-членки може да преценят за необходимо да 
компенсират временно някои инсталации, за които е уста
новено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на 
въглерод“, свързан с прехвърлянето на разходи по емисиите 
на парникови газове в цените на електроенергията. Такава 
подкрепа следва да се предоставя единствено когато е необ
ходима и съразмерна и следва да се гарантира, че се запаз
ват стимулите на схемата на Общността за пестене на 
енергия и насърчаване на преминаването от търсене на
„сива“ електроенергия към „зелена“ електроенергия.

(28) С оглед гарантиране на еднакви конкурентни условия в 
рамките на Общността следва да се хармонизира използва
нето на кредити за намаляване на емисиите извън Общ
ността, които се използват от оператори в схемата на 
Общността. Протоколът от Киото поставя количествени 
цели за емисиите за развитите държави през периода 
2008—2012  г. и предвижда създаването на сертифици
рани редуцирани единици емисии (СЕРЕ) по механизма за 
чисто развитие (МЧР) и единици редуцирани емисии (ЕРЕ) 
по механизма за съвместно изпълнение (СИ), които разви
тите държави могат да използват за постигане на част от 
своите цели. Въпреки че рамката на Протокола от Киото не 
позволява създаването на единици редуцирани емисии от 
2013  г. нататък, без да бъдат определени нови количест
вени цели за намаляване на емисиите за държавите дома
кини, издаването на кредити по МЧР продължава да бъде 
възможно. След постигането на международно споразуме
ние по изменение на климата следва да се предвиди допъл
нително използване на СЕРЕ и ЕРЕ от държави, които са 
ратифицирали това споразумение. При липса на подобно 
споразумение предвиждането на допълнително използване 
на СЕРЕ и ЕРЕ би намалило значението на тези стимули и 
би затруднило постигането на целите на Общността за 

увеличено използване на енергия от възобновяеми източ
ници. Използването на СЕРЕ и ЕРЕ следва да е в съответ
ствие с целта, която си постави Комисията за производство 
на 20 % от енергията от възобновяеми източници в срок 
до  2020  г. и за насърчаване на енергийната ефективност, 
иновациите и технологичното развитие. Когато това е съв
местимо с постигането на тези цели, следва да се разгледа 
възможността за сключването на споразумения с трети дър
жави за създаване на стимули за намаляване на емисиите в 
тези държави, което ще доведе до реално допълнително 
намаление на емисиите на парникови газове, насърчавайки 
иновациите от страна на установените в Общността дружес
тва и технологичното развитие в третите държави. Подобни 
споразумения може да бъдат ратифицирани от повече от 
една държава. След одобрението от страна на Общността на 
удовлетворително международно споразумение по измене
ние на климата достъпът до кредити от проекти в трети 
държави следва да бъде подобрен едновременно с повиша
ване на нивото на намаленията на емисиите, които следва 
да бъдат постигнати посредством схемата на Общността.

(29) С оглед осигуряване на предвидимост е целесъобразно да се 
гарантира на операторите, че след 2012  г. ще могат да 
използват в рамките на оставащите от определените за 
периода 2008—2012  г. единици, СЕРЕ и ЕРЕ от видове 
проекти, които отговарят на критериите за използване в 
схемата на Общността през периода 2008—2012 г. Пред
вид това, че държавите-членки не могат да прехвърлят СЕРЕ 
и ЕРЕ, притежавани от операторите между различните пред
видени в международните споразумения периоди („пре
хвърляне“ на СЕРЕ и  ЕРЕ), преди 2015  г., и то само ако 
държавите-членки решат да разрешат прехвърлянето на 
тези СЕРЕ и ЕРЕ в рамките на ограничени права за прехвър
ляне, е целесъобразно, за да се осигури сигурност за опера
торите, да се изиска от държавите-членки да позволят на 
операторите да разменят СЕРЕ и ЕРЕ, издадени във връзка с 
намаления на емисиите, постигнати 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 
СЕРЕ и ЕРЕ, които не се знае дали ще могат да използват за 
изпълнението на своите съществуващи международни анга
жименти, това изискване следва да отпадне след 31  март 
2015  г. Същата сигурност за операторите следва да се 
гарантира и във връзка със СЕРЕ, издадени по проекти, 
започнали преди 2013 г., относно намаляване на емисиите 
от 2013 г. нататък. Важно е операторите да използват кре
дити по проекти, които представляват реални, проверими, 
допълнителни и постоянни намаления на емисии и носят 
ясни ползи за устойчивото развитие без значителни отри
цателни социални или екологични последици. Следва да се 
създаде процедура, която позволява изключването на някои 
видове проекти.

(30) В случай на отлагане сключването на международно спо
разумение по изменение на климата следва да се предвиди 
възможността за използването на кредити от висококачес
твени проекти в схемата за търговия на Общността посред
ством споразумения с трети държави. Подобни 
споразумения, едностранни или многостранни, биха позво
лили проектите, генерирали ЕРЕ до 2012 г., въпреки че не 
са признати в рамките на Протокола от Киото, да продъл
жат да бъдат признавани в схемата на Общността.
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(31) Най-слаборазвитите държави са особено уязвими от после
диците от изменението на климата и са източник на много 
ниско ниво на емисии на парникови газове. Ето защо следва 
да се даде особен приоритет на нуждите на най-
слаборазвитите държави при използването на приходите от 
търгове за подпомагането на най-слаборазвитите държави в 
адаптирането им към последиците от изменението на кли
мата. Предвид това, че в тези държави бе установен много 
малък брой проекти по МЧР, е целесъобразно да се осигури 
приемането на кредити от проекти, започнали в най-
слаборазвити държави след 2012 г., дори и ако не е налице 
международно споразумение по изменение на климата, 
когато тези проекти изцяло отговарят на критерия за допъ
лнителност и допринасят за устойчивото развитие. Най-
слабо развитите държави следва да се ползват от това право 
до  2020  г., при условие че до тази дата са ратифицирали 
международно споразумение по изменение на климата или 
двустранно или многостранно споразумение с Общността.

(32) След постигането на международно споразумение по изме
нение на климата могат да бъдат използвани допълнителни 
кредити до половината от допълнителното намаляване, 
осъществявано в схемата на Общността, и висококачествени 
кредити по МЧР от трети държави следва да се приемат в 
схемата на Общността от 2013 г. само ако тези държави са 
ратифицирали международното споразумение.

(33) Общността и нейните държави-членки следва да разреша
ват единствено дейности по проекти, при които всички 
участници в проекта са установени в държава, сключила 
международното споразумение, свързано с тези проекти, с 
цел възпрепятстване на използването на тази възможност от 
страна на дружества в държави, които не са сключили меж
дународно споразумение, освен в случаите, когато тези дру
жества са установени в трети държави или във федерални 
или регионални единици, свързани със схемата на 
Общността.

(34) Фактът, че някои разпоредби на настоящата директива се 
позовават на одобрението от страна на Общността на меж
дународно споразумение по изменение на климата, не 
засяга сключването на това споразумение и от страна на 
държавите-членки.

(35) Разпоредбите на схемата на Общността по отношение на 
мониторинга, докладването и проверката на емисиите 
следва да бъдат усъвършенствани с оглед на натрупания 
опит.

(36) Съюзът следва да работи за установяването на междуна
родно призната система за намаляване на обезлесяването и 
увеличаване на дейностите по залесяване и повторно залеся
ване, като подкрепя заложената в РКООНИК цел за разра
ботване на отчитащи съществуващите договорености 
финансови механизми като част от ефективна, ефикасна, 
справедлива и последователна финансова система в рамките 
на международното споразумение по изменение на кли
мата, което трябва да бъде постигнато на Конференцията по 
изменение на климата в Копенхаген (COP 15 и 
COP/MOP 5).

(37) С оглед по-голяма ясното относно включването в прилож
ното поле на настоящата директива на всички видове парни 
котли, пещи, турбини, нагреватели, топилни, инсинера
тори, калцинатори, пещи за изпичане на тухли, фурни, 
сушилни, двигатели, горивни клетки, съоръжения за 
циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и 
термично и каталитично доизгаряне в Директива 
2003/87/ЕО следва да бъде добавено определение за
„изгаряне“.

(38) За да се гарантира свободното прехвърляне на квоти между 
лица в рамките на Общността, както и да се гарантира 
връзка на схемата на Общността със схеми за търговия на 
емисии в трети държави и федерални и регионални еди
ници, следва от януари 2012 г. нататък всички квоти да се 
водят в регистъра на Общността, изготвен в съответствие с 
Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мони
торинг на емисиите на парникови газове в Общността и 
прилагане на Протокола от Киото

(1)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.

. Това не следва да 
засяга поддържането на национални регистри за емисиите, 
които не попадат в обхвата на схемата на Общността. Рег
истърът на Общността следва да предоставя същото каче
ство на услугите, както и националните регистри.

(39) Считано от 2013 г. нататък безопасното за околната среда 
улавяне, пренос и съхранение в геоложки формации на CO2 
следва да бъде включено по хармонизиран начин в обхвата 
на схемата на Общността.

(40) Следва да бъдат постигнати договорености, за да се гаран
тира взаимното признаване на квотите между схемата на 
Общността и другите задължителни схеми за търговия с 
емисии на парникови газове, които ограничават абсолют
ните прагове на емисиите, установени в които и да било 
трети държави или федерални или регионални единици.

(41) Трети държави, граничещи със Съюза, следва да бъдат 
насърчавани да се присъединят към схемата на Общността, 
в случай че спазват изискванията на настоящата директива. 
Комисията следва да положи всички усилия в преговорите 
със страните кандидатки, потенциалните страни канди
датки и страните, обхванати от Европейската политика на 
съседство, както и в предоставянето на тези страни на 
финансова и техническа помощ с оглед насърчаване пости
гането на тази цел. Това би улеснило трансфера на техно
логии и знания за тези страни, което е важно средство за 
осигуряване на икономически, екологични и социални 
ползи за всички.

(42) Настоящата директива следва да предвиди постигането на 
договорености за взаимно признаване на квоти между схе
мата на Общността и другите задължителни схеми за тър
говия с емисии на парникови газове с абсолютни прагове на 
емисиите, които са съвместими със схемата на Общността, 
като се имат предвид целите по отношение на околната 
среда и наличието на добре развит и сравним механизъм за 
мониторинг, докладване и проверка на емисиите и система 
за осигуряване на спазване.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:049:0001:0001:BG:PDF
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(43) Като се взема предвид опитът, натрупан в рамките на схе
мата на Общността, следва да бъде възможно издаването на 
квоти по отношение на проекти, които намаляват емисиите 
от парникови газове, при условие че тези проекти се изпъл
няват в съответствие с хармонизирани правила, приети на 
общностно равнище, и няма да доведат до двойно отчитане 
на намаленията на емисиите или да попречат на разширя
ването на схемата на Общността или на предприемането на 
други политически мерки за намаляване на емисиите, които 
не попадат в обхвата на схемата на Общността.

(44) Мерките, необходими за изпълнението на настоящата 
директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване 
на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията

(1)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

.

(45) По-специално на Комисията следва да се предоставят пра
вомощия да приема мерки за хармонизирането на прави
лата относно определението за „нов участник“, както и 
мерки за търга на квоти, за преходното разпределение на 
квоти в цялата Общност, за определянето на критерии и 
условия, приложими при подбора на някои демонстра
ционни проекти, за изготвянето на списък от отрасли и 
подотрасли, които са изложени на значителен риск от
„изтичане на въглерод“, за използването на кредити, за 
мониторинга, докладването и проверката на емисии, за 
акредитирането на проверители, за прилагането на хармо
низирани правила за проектите, както и за изменение на 
някои приложения. Тъй като тези мерки са от общ харак
тер и са предназначени да изменят несъществени елементи 
от Директива 2003/87/ЕО, включително чрез допълването 
ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети 
в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(46) Следователно Директива 2003/87/ЕО следва да бъде съот
ветно изменена.

(47) Целесъобразно е да се предвиди бързо транспониране на 
разпоредбите, които осигуряват подготовка за новия начин 
на функциониране на схемата на Общността от 2013  г. 
нататък.

(48) С оглед на нормалното приключване на периода на 
търговия 2008—2012  г. разпоредбите на Директива 
2003/87/ЕО, изменена с Директива 2004/101/ЕО

(2)  Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
27 октомври 2004 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за уста
новяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в
рамките на Общността по отношение на проектните механизми, пред
видени в Протокола от Киото (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 18).

, 
Директива 2008/101/ЕО

(3)  Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел вкл
ючване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за еми
сии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 13.1.2009 г.,
стр. 3).

 и Регламент (ЕО) 
№  219/2009

(4)  Регламент(ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
11  март 2009  г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета
на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в
член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с конт
рол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — втора
част (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109).

 следва да продължат да се прилагат, 

без това да накърни възможността Комисията да приеме 
мерките, необходими за новия начин на функциониране на 
схемата на Общността от 2013 г. нататък.

(49) Прилагането на настоящата директива не засяга членове 87 
и 88 от Договора.

(50) Настоящата директива зачита основните права и спазва 
принципите, признати от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(51) Доколкото целите на настоящата директива не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки 
и следователно, поради мащаба и последиците на настоя
щата директива, могат да бъдат по-добре постигнати на 
общностно равнище, Общността може да приема мерки в 
съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 
от Договора. В съответствие с принципа на пропорционал
ност, посочен в същия член, настоящата директива не над
хвърля необходимото за постигането на тези цели.

(52) В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното 
споразумение за по-добро законотворчество

(5)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

 държавите-
членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на 
Общността свои собствени таблици, които, доколкото е 
възможно, илюстрират съответствието между директивата и 
мерките за транспониране, и да ги направят обществено 
достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2003/87/ЕО

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

1. В член 1 се добавят следните алинеи:

„Настоящата директива предвижда и по-нататъшно намаля
ване на емисиите на парникови газове, така че да се достигне 
до нивата на намаление, които се считат за необходими от 
научна гледна точка за предотвратяване на опасно изменение 
на климата.

Настоящата директива предвижда и разпоредби за оценяване 
и изпълнение на по-строг ангажимент от страна на Съюза за 
намаление на емисиите, надвишаващо 20 %, които се прила
гат след одобрение от страна на Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, водещо до намаления 
на емисии на парникови газове над изискваните съгласно 
член  9, което е отразено чрез ангажимента за 30-процентно 
намаление, потвърден от Европейския съвет от март 2007 г.“

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:184:0023:0023:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0018:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0003:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0003:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0109:0109:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:321:0001:0001:BG:PDF
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2. Член 3 се изменя, както следва:

а) буква в) се заменя със следното:

„в) „парникови газове“ означава газовете, изброени в 
приложение  II, и други естествени и антропогенни 
газообразни компоненти на атмосферата, които 
абсорбират и повторно излъчват инфрачервена 
радиация;“

б) буква з) се заменя със следното:

„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 за първи път след 30  юни 
2011 г., 

— всяка инсталация, извършваща дейност, която е 
включена в схемата на Общността съгласно 
член 24, параграф 1 или 2 за първи път, 

— всяка инсталация, извършваща една или повече 
от дейностите, посочени в приложение  I, или 
дейност, която е включена в схемата на Общ
ността съгласно член  24, параграф  1 или 2, 
която е претърпяла значително разширение 
след 30  юни 2011  г., само доколкото това 
засяга разширението.“;

в) добавят се следните букви:

„у) „изгаряне“ означава всяко окисление на горива, неза
висимо от начина, по който се използва топлинната, 
електрическата или механичната енергия, произве
дена чрез този процес, и всички други пряко свър
зани с това дейности, включително и пречистване на 
отпадъчните газове;

ф) „генератор на електроенергия“ означава инсталация, 
която към 1 януари 2005 г. или след това е произ
вела електроенергия, предназначена за продажба на 
трети лица, и в която не се извършва друга дейност, 
посочена в приложение  I, освен „изгарянето на 
горива“.“

3. В член 3в, параграф 2 думите „член 11, параграф 2“ се заме
нят с „член 13, параграф 1“.

4. В член 3ж думите „насоки, приети съгласно член 14“ се заме
нят с „регламентът, посочен в член 14“.

5. Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Разрешителни за емисии на парникови газове

Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в никоя 
инсталация не се извършва дейност, включена в приложе
ние I, в резултат на която да се отделят посочените във връзка 
с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не 

притежава разрешително, издадено от компетентен орган в 
съответствие с членове 5 и 6, или ако инсталацията не е изкл
ючена от схемата на Общността съгласно член  27. Това се 
прилага и за инсталации, които са направили избор съгласно 
член 24.“

6. В член 5 буква г) се заменя със следното:

„г) планираните мерки за мониторинг и докладване на еми
сиите в съответствие с регламента, посочен в член 14.“

7. Член 6 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Компетентният орган преразглежда разрешителното за 
емисии на парникови газове най-малко на всеки пет 
години и внася, при необходимост, съответни 
изменения.“;

б) в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в) план за мониторинг, който отговаря на изискванията 
на посочения в член  14 регламент. Държавите-
членки могат да позволят на операторите да актуа
лизират плановете за мониторинг, без да променят 
разрешителното. Операторите представят за одобре
ние на компетентния орган актуализираните пла
нове за мониторинг.“

8. Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Промени, свързани с инсталациите

Операторът е длъжен да информира компетентния орган за 
всякакви планирани промени в характера или функционира
нето на инсталацията или за разширяване или за значително 
намаление на нейния капацитет, за което може да поиска 
актуализиране на разрешителното за емисии на парникови 
газове. Когато е уместно, компетентният орган актуализира 
разрешителното. Когато е налице промяна в самоличността на 
оператора на инсталацията, компетентният орган актуализира 
разрешителното, като включва в него името и адреса на новия 
оператор.“

9. Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Количество на квотите за цялата Общност

Количеството на квотите, издавано ежегодно за цялата Общ
ност, считано от 2013  г., намалява линейно от средата на 
периода 2008—2012 г. Количеството намалява с линеен кое
фициент от 1,74 % в сравнение със средното общо годишно 
количество квоти, издадени от държавите-членки в съответ
ствие с решенията на Комисията относно техните национални 
разпределителни планове за периода 2008—2012 г.
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Най-късно до 30  юни 2010  г. Комисията публикува изра
зеното като абсолютна стойност количество квоти за Общ
ността за 2013  г. въз основа на общите количества квоти, 
които са издадени или предстои да бъдат издадени от 
държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията 
относно техните национални разпределителни планове за 
периода 2008—2012 г.

Комисията преразглежда линейния коефициент и, ако е целе
съобразно, от 2020 г. представя предложение на Европейския 
парламент и на Съвета с оглед приемането на решение 
до 2025 г.“

10. Вмъква се следният член:

„Член 9а

Корекция на количеството квоти за цялата Общност

1. По отношение на инсталациите, които са били вкл
ючени в схемата на Общността през периода 2008—2012 г. 
съгласно член  24, параграф  1, количеството квоти, които се 
издават, считано от 1 януари 2013 г., се коригира, така че да 
отразява средното годишно количество квоти, издадени за 
тези инсталации през периода на тяхното включване в схе
мата, коригирано с линейния коефициент, посочен в член 9.

2. По отношение на инсталациите, извършващи дейно
стите, посочени в приложение I, които са включени в схемата 
на Общността от 2013 г. нататък, държавите-членки следят за 
това, операторите на такива инсталации да предоставят на 
съответния компетентен орган подкрепени с достатъчно дока
зателства и независимо проверени данни за емисиите с оглед 
на вземането им под внимание при коригирането на количе
ството квоти, които да се издадат за цялата Общност. 

Всички подобни данни се предават на съответния компетен
тен орган до 30 април 2010 г. в съответствие с разпоредбите, 
приети съгласно член 14, параграф 1.

В случай че предадените данни са подкрепени с достатъчно 
доказателства, компетентният орган уведомява за това Коми
сията в срок до 30 юни 2010 г. и количеството квоти, които 
да бъдат издадени, коригирано с посочения в член 9 линеен 
коефициент, се коригира по съответен начин. В случай че 
инсталациите отделят парникови газове, различни от CO2, 
компетентният орган може да уведоми за по-малко коли
чество емисии съобразно възможностите за намаляване на 
емисиите на тези инсталации.

3. Комисията публикува посочените в параграфи 1 и  2 
коригирани количества до 30 септември 2010 г.

4. По отношение на инсталациите, които са изключени от 
схемата на Общността в съответствие с член 27, количеството 
квоти на общностно равнище, които да бъдат издадени от
1  януари 2013  г., се коригира в низходяща посока, за да 
отрази средния годишен размер на проверени емисии на тези 
инсталации през периода 2008—2010  г., коригирани с 
линейния коефициент, посочен в член 9.“

11. Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Търг на квоти

1. От 2013  г. нататък държавите-членки провеждат търг 
за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съот
ветствие с членове 10а и 10в. До 31 декември 2010 г. Коми
сията определя и публикува очакваното количество квоти, за 
които да се проведе търг.

2. Общото количество квоти, за които трябва да се проведе 
търг от всяка държава-членка, се разпределя, както следва: 

а) 88 % от общото количество квоти, за които трябва да се 
проведе търг, се разпределят между държавите-членки в 
зависимост от дела на емисиите на съответната държава-
членка, проверени в рамките на схемата на Общността за 
2005  г., или от нейните средни стойности за периода 
2005—2007 г., в зависимост от това коя от двете стой
ности е по-висока;

б) 10 % от общото количество квоти, за които трябва да се 
проведе търг, се разпределят между определени държави-
членки с оглед гарантиране на атмосфера на солидарност 
и растеж в Общността, което води до повишаване на 
количеството квоти, за което тези държави-членки про
веждат търг в съответствие с буква а), с процентите, посо
чени в приложение IIа; и

в) 2 % от общото количество квоти, за които трябва да се 
проведе търг, се разпределят между държавите-членки, 
чиито емисии на парникови газове през 2005 г. са били 
най-малко 20 % под нивата на техните емисии за базо
вата година, която е приложима към тях съгласно Про
токола от Киото. Разпределението на този процент между 
съответните държави-членки е определено в приложение 
IIб.

За целите на буква а) делът на държавите-членки, които не са 
участвали в схемата на Общността през 2005 г., се изчислява 
въз основа на техните емисии, проверени в рамките на схемата 
на Общността за 2007 г.

При необходимост процентите, посочени в букви б) и  в), се 
адаптират пропорционално, така че да се гарантира разпреде
ление в размер на 10 % и на 2 % съответно.

3. Държавите-членки определят как ще се използват при
ходите от отдаването на квотите чрез търг. Най-малко 50 % от 
приходите, получени от търговете на квоти, посочени в параг
раф 2, както и всички приходи от търговете, посочени в параг
раф  2, букви б) и  в), или паричната равностойност на тези 
приходи следва да се използват за една или повече от след
ните дейности: 

а) намаляване на емисиите на парникови газове, вкл
ючително чрез участие във Фонда за глобална енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници и във 
Фонда за адаптация, започнал работа в резултат на Кон
ференцията по изменение на климата в Познан (COP 14 
и COP/MOP 4), адаптиране към въздействието от изме
нението на климата и финансиране на научноизследова
телска и развойна дейност, както и на демонстрационни
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проекти за намаляване на емисиите и съответно адапти
ране, включително участие в инициативи в рамките на 
Европейския стратегически план за енергийните техноло
гии и Европейските технологични платформи;

б) развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед 
спазване на ангажимента на Общността за 20-процентно 
използване на енергия от възобновяеми енергийни източ
ници до 2020 г., както и за развитие на други техноло
гии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива 
икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане 
спазването на ангажимента за увеличаване на енергий
ната ефективност с 20 % до 2020 г.

в) мерки за предотвратяване на обезлесяването и увелича
ване на залесяването и повторното залесяване в разви
ващи се държави, ратифицирали международното 
споразумение по изменение на климата, за трансфер на 
технологии и улесняване на адаптирането към неблаго
приятните въздействия от изменението на климата в тези 
държави;

г) улавяне на емисии чрез използване на гори в Общността;

д) безопасно за околната среда улавяне и съхранение на 
CO2 в геоложки формации, и по-специално от електро
централи, работещи с твърди изкопаеми горива, и редица 
промишлени отрасли и подотрасли, включително в трети 
държави;

е) насърчаване на преход към видове транспорт с ниски 
емисии и обществен транспорт;

ж) финансиране на научноизследователска и развойна дей
ност, свързана с енергийната ефективност и чистите тех
нологии в отраслите, попадащи в приложното поле на 
настоящата директива;

з) мерки, насочени към подобряване на енергийната ефек
тивност и изолацията на жилищата или към предоста
вяне на финансова подкрепа с цел преодоляване на 
социалните последици за домакинства с ниски и средни 
доходи;

и) покриване на административните разходи по управле
нието на схемата на Общността.

Приема се, че държавите-членки са изпълнили разпоредбите 
на настоящия параграф, в случай че са въвели и прилагат 
политики за данъчна или финансова подкрепа, включително 
по-специално в развиващите се държави, или национални 
регулаторни политики, които използват финансова подкрепа, 
въведена за целите, предвидени в първа алинея, чиято стой
ност се равнява на най-малко 50 % от стойността на прихо
дите, получени от търговете на квоти, посочени в параграф 2, 
включително всички приходи от търговете, посочени в параг
раф 2, букви б) и в).

Държавите-членки информират Комисията за използването на 
приходите и за предприетите съгласно настоящия параграф 
действия в докладите, които представят в съответствие с Реше
ние № 280/2004/ЕО.

4. До 30  юни 2010  г. Комисията приема регламент 
относно графика, управлението и други аспекти на търговете, 
за да се гарантира откритото им, прозрачно, хармонизирано 
и недискриминационно провеждане. За тази цел процесът 
следва да бъде предвидим, по-специално по отношение на гра
фика и реда на провеждане на търговете и очакваните обеми 
квоти, които ще бъдат осигурени.

Търговете се организират по начин, който гарантира, че:

а) всички оператори, и по-специално всички малки и 
средни предприятия, които попадат в обхвата на схемата 
на Общността, имат пълен, справедлив и равнопоставен 
достъп до търга,

б) всички участници имат достъп до една и съща информа
ция по едно и също време и участници в търга не пречат 
за неговото провеждане,

в) организацията на търговете и участието в тях е разхо
доефективно и се избягват неоправдани административни 
разходи; и

г) на малките емитери е предоставен достъп до квоти.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи 
от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 23, параграф 3.

Държавите-членки представят доклад за всеки търг по отно
шение на правилното прилагане на правилата за провеждане 
на търга, и по-специално що се отнася до справедливия и 
открит достъп, прозрачността, информацията относно цените 
и техническите и оперативните аспекти. Тези доклади се пред
ставят в срок един месец след провеждане на съответния търг 
и се публикуват на интернет страницата на Комисията.

5. Комисията наблюдава функционирането на европей
ския пазар на въглерод. Всяка година тя представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета относно функционирането 
на пазара на въглерод, включително провеждането на тър
говете, паричните средства и търгуваните обеми. Ако е необ
ходимо, държавите-членки осигуряват предоставянето на 
цялата съответна информация на Комисията най-малко два 
месеца преди Комисията да приеме доклада.“

12. Вмъкват се следните членове:

„Член 10а

Преходни общностни правила за хармонизирано 
безплатно разпределение на квоти

1. До 31  декември 2010  г. Комисията приема напълно 
хармонизирани мерки по изпълнението на общностно рав
нище за разпределението на квоти, посочени в параграфи 4, 
5, 7 и 12, включително необходимите разпоредби за хармо
низирано прилагане на параграф 19.
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Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3.

Доколкото е възможно, посочените в първа алинея мерки 
определят ex ante параметри, валидни за цялата Общност, за 
да се осигури провеждането на разпределението по начин, 
който да насърчи намаляването на емисиите на парникови 
газове и енергийноефективните техники, като се вземат пред
вид най-ефективните техники, заместителите, алтернативните 
производствени процеси, високоефективното комбинирано 
производство на енергия, ефикасното в енергийно отношение 
използване на отпадни газове, използването на биомаса и 
улавянето и съхранението на CO2, когато са налице съответни 
съоръжения, и не предвижда стимули за повишаване на еми
сиите. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за 
производство на електроенергия, освен в случаите по член 10в 
и за електроенергия, произведена от отпадни газове.

По принцип за всеки отрасъл и подотрасъл параметрите се 
изчисляват въз основа на продуктите, а не на суровините, така 
че да се постигнат максимални икономии от гледна точка на 
емисиите на парникови газове и енергийната ефективност в 
рамките на всеки производствен процес в дадения отрасъл 
или подотрасъл.

Като определя принципите за определяне на ex-ante пара
метри за отделните отрасли, Комисията се консултира със 
съответните заинтересовани страни, включително засегнатите 
отрасли и подотрасли.

След одобрение от страна на Общността на международно 
споразумение по изменение на климата, водещо до задължи
телно намаление 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 посоченото споразумение.

2. При определяне на принципите за определяне на ex ante 
параметри за отделните отрасли и подотрасли, отправна точка 
са средните резултати на първите 10 % най-ефективни инста
лации в отрасъл или подотрасъл в Общността за периода 
2007—2008  г. Комисията се консултира със съответните 
заинтересовани страни, включително засегнатите отрасли и 
подотрасли. 

Регламентите по членове 14 и 15 предвиждат хармонизирани 
правила за мониторинг, докладване и проверка на свързаните 
с производството емисии на парникови газове с оглед опреде
ляне на ex-ante параметрите. 

3. При спазване на разпоредбите на параграфи 4 и  8 и 
независимо от член  10в, генераторите на електроенергия, 
инсталациите за улавяне на CO2, тръбопроводите за пренос 
на CO2 или местата за съхранение на CO2 не могат да се полз
ват от безплатно разпределение на квоти.

4. От безплатно разпределение на квоти се ползват 
топлофикационните мрежи, както и високоефективното ком
бинирано производство на енергия, както това е посочено в 
Директива 2004/8/ЕО, за икономически оправдано търсене, 
по отношение на производството на топлоенергия или енер
гия за охлаждане. Всяка година след 2013  г. общото коли
чество, разпределено на подобни инсталации по отношение 
на производството на такава топлинна енергия, се коригира с 
линейния коефициент, посочен в член 9.

5. Максималното годишно количество квоти, което служи 
за основа за изчислението на квотите за инсталациите, които 
не са обхванати от параграф 3 и не са нови участници, не над
вишава сбора от: 

а) общото годишно количество за Общността, определено 
съгласно член 9, умножено по дела на емисиите от инста
лации, които не са обхванати от параграф  3, в общите 
средни проверени емисии за периода 2005—2007 г. от 
инсталации, обхванати от схемата на Общността за 
периода 2008—2012 г.; и

б) общите средни годишни проверени емисии за периода 
2005—2007 г. от инсталации, които са включени в схе
мата на Общността не по-рано от 2013 г. нататък и не са 
обхванати от параграф 3, коригирани с линейния коефи
циент, посочен в член 9.

При необходимост се прилага единен междуотраслов корек
ционен коефициент.

6. Държавите-членки могат също да приемат финансови 
мерки в полза на отраслите или подотраслите, за които е пре
ценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на 
въглерод“ поради прехвърлянето на разходи по емисиите на 
парникови газове в цените на електроенергията, с цел да се 
компенсират тези разходи и когато тези финансови мерки 
съответстват на правила за държавните помощи, които се при
лагат или предстои да бъдат приети в тази област.

Тези мерки се основават на ex-ante параметрите за непреките 
емисии на CO2 за производствена единица. Ex-ante парамет
рите се изчисляват за даден отрасъл или подотрасъл като про
дукта на потреблението на електроенергия за производствена 
единица, съответстващ на най-ефективните налични техноло
гии и на емисиите на СО2, получени от съответното европей
ско комбинирано производство на електроенергия.

7. Пет процента от количеството квоти за Общността, 
определено в съответствие с членове  9 и  9а за периода 
2013—2020  г., е запазено за новите участници; това е мак
сималното количество, което може да бъде разпределено на 
новите участници в съответствие с правилата, приети съгла
сно параграф 1 от настоящия член. Квотите в този резерв на 
Общността, които не са разпределени на нови участници през 
периода 2013—2020 г., нито са използвани съгласно параг
раф  8, 9 или 10 от настоящия член, се разпределят от 
държавите-членки чрез търг, като се взема предвид до каква 
степен инсталациите в държавите-членки са се ползвали от 
този резерв, в съответствие с член 10, параграф 2, а за подроб
ните ред, условия и график — в съответствие с член 10, параг
раф 4, както и със съответните разпоредби за изпълнение. 

Количеството се коригира с линейния коефициент, посочен в 
член 9. 

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

До 31  декември 2010  г. Комисията приема хармонизирани 
правила за прилагане на определението за нов участник, 
по-специално във връзка с определението за значително 
разширение.
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Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3.

8. До 31  декември 2015  г. се предоставят не повече от 
300 милиона квоти от резерва на новите участници с цел да 
се насърчат изграждането и експлоатацията на 12 демонстра
ционни проекта с търговска цел, целящи безопасно за окол
ната среда улавяне и геоложко съхранение на CO2 в геоложки 
формации, както и демонстрационни проекти за иновативни 
технологии, свързани с енергия от възобновяеми източници 
на територията на Съюза.

Квотите се предоставят за подкрепа на демонстрационни про
екти, които предвиждат разработване, при балансирано гео
графско разпределение, на широка гама технологии за улавяне 
и съхранение на въглерод и новаторски технологии, свързани 
с енергия от възобновяеми източници, които все още не са 
икономически изгодни. Отпускането на тези квоти зависи от 
наличието на проверено избягване емисии на CO2.

Проектите се подбират въз основа на обективни и прозрачни 
критерии, които включват изисквания за споделяне на зна
ния. Тези критерии и мерки се приемат в съответствие с про
цедурата по регулиране с контрол, посочена в член  23, 
параграф 3, и са достъпни за обществеността.

Запазват се квоти за проекти, които отговарят на критериите, 
посочени в трета алинея. Подкрепата за тези проекти се пре
доставя чрез държавите-членки и допълва значителното съфи
нансиране от страна на оператора на инсталацията. Освен 
това те биха могли да бъдат съфинансирани от заинтересова
ните държави-членки, както и чрез други инструменти. Нито 
един проект няма да получава подкрепа, надвишаваща 15 % 
от общия брой налични за тази цел квоти, чрез механизма по 
настоящия параграф. Тези квоти се вземат предвид съгласно 
параграф 7.

9. Литва, която съгласно член 1 от протокол № 4 за атом
ната електроцентрала Игналина в Литва, приложен към Акта 
за присъединяване от 2003  г., е поела ангажимент за затва
ряне на блок 2 от атомната електроцентрала Игналина до
31  декември 2009  г., може, ако общото количество прове
рени емисии в Литва през периода 2013—2015 г. в рамките 
на схемата на Общността превишава сбора от безплатните 
квоти, издадени на инсталации в Литва за емисии от произ
водство на електроенергия през този период, и от три осми от 
квотите, които се отдават на търг от Литва през периода 
2013—2020 г., да поиска квоти от резерва за нови участници 
за отдаване на търг в съответствие с регламента, посочен в 
член 10, параграф 4. Максималното количество такива квоти 
се равнява на извънредното количество емисии през този 
период, доколкото това извънредно количество се дължи на 
повишени емисии от производство на електроенергия, като от 
него се изваждат всички количества, с които разпределените 
през периода 2008—2012  г. квоти в тази държава-членка 
надвишават проверените емисии в рамките на схемата на 
Общността в Литва през този период. Тези квоти се вземат 
предвид съгласно параграф 7.

10. Всяка държава-членка, чиято електроенергийна мрежа 
е свързана с Литва и която през 2007 г. е внасяла за свое соб
ствено потребление повече от 15 % от своето вътрешно пот
ребление на електроенергия от Литва, и в която емисиите са 
се увеличили поради инвестиции в ново производство на 
електроенергия, може да приложи mutatis mutandis параг
раф 9 при определените в него условия.

11. При спазване на член 10б, през 2013 г. количеството 
безплатно разпределени в съответствие с параграфи 4—7 от 
настоящия член квоти представлява 80 % от количеството, 
определено в съответствие с мерките, посочени в параграф 1. 
След това количеството безплатно разпределени квоти 
започва ежегодно да намалява с еднаква стойност до дости
гане на 30 % безплатно разпределени квоти през 2020  г., с 
цел през 2027 г. да се постигне прекратяване на безплатното 
разпределение на квоти.

12. При условията на член 10б през 2013 г. и всяка след
ваща година до 2020 г. на инсталациите в отрасли или подот
расли, изложени на съществен риск от „изтичане на въглерод“, 
съгласно параграф 1 се разпределят безплатно квоти в размер 
на 100 % от количеството, определено в съответствие с мер
ките, посочени в параграф 1.

13. До 31  декември 2009  г. и след това на всеки пет 
години Комисията, след разисквания в Европейския съвет, 
съставя списък на отраслите или подотраслите, посочени в 
параграф 12, въз основа на критериите, посочени в параграфи 
14—17.

Всяка година Комисията по своя собствена инициатива или по 
искане на държава-членка може да добави определен отрасъл 
или подотрасъл в списъка, посочен в първа алинея, ако може 
да се докаже чрез аналитичен доклад, че въпросният отрасъл 
или подотрасъл отговаря на критериите, посочени в пара
графи 14—17, в резултат на промяна, която има съществено 
въздействие върху дейностите на отрасъла или подотрасъла.

За целите на прилагането на настоящия член Комисията се 
консултира с държавите-членки, съответните отрасли или 
подотрасли и други имащи отношение заинтересовани 
страни.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3.

14. С цел определяне на отраслите или подотраслите, 
посочени в параграф  12, Комисията прави оценка на общ
ностно равнище до каква степен съответният отрасъл или 
подотрасъл, на подходящо по-ниско ниво, е в състояние да 
отрази в цената на продукта преките разходи за необходимите 
квоти и непреките разходи от повишените цени на електро
енергията, произтичащи от прилагането на настоящата дирек
тива, без да понесе значителна загуба на пазарни дялове, в 
полза на инсталации извън Общността, които са по-малко 
ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод. Тези 
оценки се основават на средната цена на въглеродните еми
сии съгласно изготвената от Комисията оценка на въздей
ствието, приложена към пакета от мерки за изпълнение на 
целите на ЕС в областта на изменението на климата и енер
гията от възобновяеми източници до  2020  г. и данните 
относно търговията, производството и добавената стойност за 
всеки отрасъл или подотрасъл от последните три години, ако 
такива данни са на разположение.
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15. Приема се, че даден отрасъл или подотрасъл е изложен 
на значителен риск от „изтичане на въглерод“, ако:

а) сборът от преки и непреки допълнителни разходи, про
изтичащи от прилагането на настоящата директива, би 
довел до значително увеличение на производствените 
разходи, изчислено като дял от брутната добавена стой
ност, от най-малко 5 %; и

б) интензивността на търговията с трети държави, опреде
лена като съотношение между общата стойност на износа 
в трети държави плюс стойността на вноса от трети дър
жави и общия размер на пазара на Общността (годишен 
оборот плюс общ внос от трети държави), е над 10 %.

16. Независимо от параграф  15 се приема също така, че 
даден отрасъл или подотрасъл е изложен на значителен риск 
от „изтичане на въглерод“, ако:

а) сборът от преките и непреките допълнителни разходи, 
произтичащи от прилагането на настоящата директива, 
би довел до особено голямо увеличение на производстве
ните разходи, изчислено като дял от брутната добавена 
стойност, от най-малко 30 %; или

б) интензивността на търговията с трети държави, опреде
лена като съотношение между общата стойност на износа 
в трети държави плюс стойността на вноса от трети дър
жави и общия размер на пазара на Общността (годишен 
оборот плюс общ внос от трети държави), е над 30 %.

17. Списъкът, посочен в параграф 13, може да бъде допъ
лван след извършване на качествена оценка, като се вземат 
предвид, при наличие на необходимите данни, следните 
критерии: 

а) степента, до която отделните инсталации в съответния 
отрасъл и/или подотрасъл могат да намалят нивата на 
емисии или потреблението на електроенергия, вкл
ючително, ако е уместно, увеличението на производстве
ните разходи, до което може да доведе свързаната с това 
инвестиция, например въз основа на най-ефективните 
технологии;

б) настоящи и прогнозирани характеристики на пазара, 
включително когато степента на риск за търговията или 
темпът на увеличение на преките или на непреките раз
ходи се доближават до някоя от праговите стойности, 
посочени в параграф 16;

в) марж на печалбата като възможен показател за решения 
за дългосрочни инвестиции и/или преместване.

18. Списъкът, посочен в параграф  13, се изготвя, като се 
взема предвид, при наличие на необходимите данни, 
следното: 

а) до каква степен трети държави, представляващи решаващ 
дял от общото производство на продукти в отрасли или 
подотрасли, за които се счита, че са изложени на риск от
„изтичане на въглерод“, поемат твърд ангажимент за 

намаляване на емисиите на парникови газове в съответ
ните отрасли до равнище, съпоставимо с това на Общ
ността и в рамките на един и същ график; и

б) до каква степен ефективността, от гледна точка на еми
сиите на въглерод, на инсталациите, разположени в тези 
държави, е съпоставима с тази на инсталациите в 
Общността.

19. Не се разпределят безплатно квоти на инсталации, 
които са прекратили дейността си, освен ако операторът не 
докаже пред компетентния орган, че тази инсталация ще 
възобнови производството в рамките на определен разумен 
срок. Инсталации, за които разрешителното за емисии на пар
никови газове е с изтекъл срок или е отнето, както и инста
лации, за които е технически невъзможно да действат или да 
възобновят дейността си, се считат за прекратили дейността 
си инсталации.

20. Комисията включва като част от мерките, приети 
съгласно параграф  1, мерки за определяне на инсталациите, 
които частично преустановяват дейността си или значително 
намаляват капацитета си, и, ако е уместно, мерки за съответно 
коригиране на равнището на разпределените им безплатно 
квоти.

Член 10б

Мерки в подкрепа на определени енергоемки отрасли в 
случай на „изтичане на въглерод“

1. До 30 юни 2010 г., с оглед на резултатите от междуна
родните преговори и на това, до каква степен те са довели до 
намаление на общите емисии на парникови газове, и след 
консултация с 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 подот
расли, за които е било установено, че са изложени на същест
вен риск от „изтичане на въглерод“. Този доклад се 
придружава от съответни предложения, които могат да 
включват:

а) коригиране на количеството квоти, получени безплатно 
от тези отрасли или подотрасли съгласно член 10а;

б) включване в схемата на Общността на вносители на про
дукти, произведени от отрасли или подотрасли, опреде
лени в съответствие с член 10а;

в) извършване на оценка на въздействието от „изтичането на 
въглерод“ върху енергийната сигурност на държавите-
членки, по-специално в случаите, когато електроенерги
йните връзки с останалата част от Съюза са недостатъчни 
и когато съществуват електроенергийни връзки с трети 
държави, както и подходящи мерки в това отношение.

При определянето на съответните мерки се вземат предвид и 
всички други задължителни секторни споразумения, които 
водят до намаляване на общите емисии на парникови газове в 
степента, необходима за ефективно справяне с последиците от 
изменението на климата, и които могат да бъдат подложени 
на мониторинг и проверка и са предмет на задължителни 
мерки за изпълнение.
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2. До 31 март 2011 г. Комисията оценява дали има вероят
ност взетите решения относно количеството квоти, получени 
безплатно от отраслите или подотраслите в съответствие с 
параграф  1, включително въздействието от определянето на 
ex-ante параметри в съответствие с член  10а, параграф  2, да 
повлияят в значителна степен на количеството квоти за отда
ване на търг от страна на държавите-членки в съответствие с 
член 10, параграф 2, буква б), в сравнение с варианта за пълно 
прилагане на процедурата на търгове за всички отрасли през 
2020 г. Ако е уместно, тя представя подходящи предложения 
на Европейския парламент и на Съвета, като взема предвид 
възможните последици на такива предложения за 
разпределението.

Член 10в

Възможност за преходно безплатно разпределение на 
квоти за модернизиране на производството на 
електроенергия

1. Чрез дерогация от член 10а, параграфи 1—5 държавите-
членки могат да разпределят безплатно квоти на преходен 
принцип на инсталации за производство на електроенергия, 
започнали работа до 31  декември 2008  г., или на инстала
ции за производство на електроенергия, процесът на инвести
ране в които на практика е започнал към същата дата, ако е 
налице едно от следните условия:

а) през 2007 г. националната електрическа мрежа не е била 
свързана пряко или непряко с мрежата на взаимосвърза
ната система, управлявана от Съюза за координиране на 
преноса на електрическа енергия (UCTE);

б) през 2007  г. националната електрическа мрежа е била 
свързана пряко или непряко с мрежата, управлявана от 
UCTE, само чрез една линия с капацитет по-малко от 
400 MW; или

в) през 2006 г. повече от 30 % от електроенергията е била 
произведена от един вид изкопаеми горива и БВП на глава 
от населението по пазарни цени не е надхвърлял 50 % от 
средния БВП на глава от населението по пазарни цени на 
Общността.

Съответната държава-членка представя на Комисията нацио
нален план, в който се предвиждат инвестиции за преоборуд
ване и подобряване на инфраструктурата и за чисти 
технологии. Националният план предвижда и разнообразяв
ане на използваните видове енергия и източници за доставка 
в размер, доколкото това е възможно, равен на пазарната 
стойност на разпределяните безплатно квоти, свързани с пред
видените инвестиции, като същевременно се взема предвид 
необходимостта от ограничаване, доколкото е възможно, на 
пряко свързаните увеличения на цените. Всяка година съот
ветната държава-членка представя на Комисията доклад 
относно направените инвестиции за подобряване на инфра
структурата и за чисти технологии. Инвестиции, направени 
считано от 25 юни 2009 г., може да се вземат предвид за тази 
цел.

2. Разпределените безплатно на преходен принцип квоти 
се приспадат от количеството квоти, които в противен случай 
съответната държава-членка би отдала на търг съгласно 
член 10, параграф 2. През 2013 г. общият размер на разпре
делените безплатно на преходен принцип квоти не надхвърля 
70 % от средните годишни проверени емисии за периода 

2005—2007  г. от такива генератори на електроенергия за 
количеството, съответстващо на брутното крайно национално 
потребление на съответната държава-членка, и впоследствие 
намалява постепенно, като през 2020 г. не се разпределят без
платно квоти. Съответните емисии на държавите-членки, 
които не са участвали в схемата на Общността през 2005 г., 
се изчисляват въз основа на техните емисии, проверени в рам
ките на схемата на Общността за 2007 г. 

Съответната държава-членка може да определи, че разпреде
лените съгласно настоящия член квоти могат да се използват 
от оператора на съответната инсталация само за връщане на 
квоти съгласно член 12, параграф 3 по отношение на емисии 
на същата инсталация през годината, за която са разпределени 
квотите. 

3. Разпределението на квоти на оператори се основава на 
разпределението в рамките на проверените емисии през 
2005—2007  г. или на ex ante параметър за ефективност, 
основан на среднопретеглените нива на емисии на най-
ефективното по отношение на емисии на парникови газове 
производство на електроенергия, обхванато от схемата на 
Общността за инсталации, използващи различни горива. Пре
теглянето може да отразява дяловете на различните горива в 
производството на електроенергия в съответната държава-
членка. Комисията в съответствие с процедурата по регули
ране, посочена в член  23, параграф  2, дава насоки, за да се 
гарантира, че методологията за разпределение изключва 
неоправдано нарушаване на конкуренцията и намалява до 
минимум отрицателното въздействие върху стимулите за 
намаляване на емисиите.

4. Държава-членка, която прилага настоящия член, изи
сква производителите на електроенергия и операторите на 
мрежи, за които произтичат ползите от него, да докладват на 
всеки 12 месеца относно изпълнението на техните инвести
ции, посочени в националния план. Държавите-членки пред
ставят доклад за това на Комисията, като осигуряват 
публичност на тези доклади.

5. Държава-членка, която възнамерява да разпределя 
квоти въз основа на настоящия член, изпраща на Комисията 
до 30 септември 2011 г. заявление, съдържащо информация 
за предложената методология за разпределение и за индиви
дуалните количества разпределени квоти. Заявлението 
съдържа:

а) доказателство, че държавата-членка изпълнява най-малко 
едно от условията, определени в параграф 1;

б) списък с инсталациите, за които се отнася заявлението, и 
количеството квоти, което ще се разпределя на всяка 
инсталация в съответствие с параграф  3 и насоките на 
Комисията;

в) националния план, посочен в параграф 1, втора алинея;

г) разпоредби за мониторинг и изпълнение по отношение 
на предвидените съгласно националния план 
инвестиции;

д) информация, която сочи, че разпределените квоти не 
нарушават неоправдано конкуренцията.



5.6.2009 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 140/77

6. Комисията прави оценка на заявлението, като взема 
предвид посочените в параграф  5 елементи и може да 
отхвърли заявлението или всеки негов елемент в срок 6 месеца 
от получаването на необходимата информация.

7. Две години преди края на периода, през който 
държавите-членки могат да разпределят безплатно квоти на 
преходен принцип на инсталации за производство на електро
енергия, които са започнали работа до 31 декември 2008 г., 
Комисията извършва оценка на напредъка при изпълнението 
на националния план за действие. Ако Комисията прецени, по 
искане на съответната държава-членка, че е налице необходи
мост от евентуално удължаване на този срок, тя може да пред
стави на Европейския парламент и на Съвета подходящи 
предложения, включващи условията, които би трябвало да 
бъдат изпълнени в случай на удължаване на този срок.“

13. Членове 11 и 11а се заменят със следното:

„Член 11

Национални мерки за изпълнение

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

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

3. Държавите-членки не могат да издават безплатно квоти 
съгласно параграф  2 на инсталации, на които Комисията е 
отказала включване в списъка, посочен в параграф 1.

Член 11а

Използване на СЕРЕ и ЕРЕ от дейности по проекти в 
схемата на Общността преди влизането в сила на 
международно споразумение по изменение на климата

1. Параграфи 2—7 от настоящия член се прилагат, без да 
се засяга прилагането на член 28, параграфи 3 и 4.

2. В степента, в която операторите или операторите на въз
духоплавателни средства не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 
2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кре
дити съгласно параграф  8, операторите могат да поискат от 
компетентния орган издаването на квоти, валидни от 2013 г. 
нататък, в замяна на СЕРЕ и ЕРЕ, издадени във връзка с нама
ления на емисии до  2012  г., за видове проекти, които са 
отговаряли на критериите за използване в рамките на схемата 
на Общността през периода 2008—2012 г. 

До 31  март 2015  г. компетентният орган прави подобна 
замяна при поискване.

3. В степента, в която операторите или операторите на въз
духоплавателни средства не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 
2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кре
дити съгласно параграф  8, компетентните органи допускат 
замяната от страна на оператори на СЕРЕ и ЕРЕ от проекти, 
регистрирани преди 2013 г., издадени за намаления на еми
сии от 2013  г. нататък, за квоти с валидност от 2013  г. 
нататък. 

Първа алинея се прилага за СЕРЕ и ЕРЕ за всички видове про
екти, които са отговаряли на критериите за използване в рам
ките на схемата на Общността за периода 2008—2012 г. 

4. В степента, в която операторите или операторите на въз
духоплавателни средства не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 
2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кре
дити съгласно параграф  8, компетентните органи допускат 
замяната от страна на оператори на СЕРЕ, издадени за нама
ления на емисии от 2013  г. нататък, за квоти от нови про
екти, започнали от 2013 г. нататък в НСРД. 

Първа алинея се прилага за СЕРЕ за всички видове проекти, 
които са отговаряли на критериите за използване в рамките на 
схемата на Общността за периода 2008—2012 г., до 2020 г. 
или докато тези държави ратифицират съответно споразуме
ние с Общността, ако това стане по-рано. 

5. В степента, в която операторите или операторите на въз
духоплавателни средства не са изчерпали предоставените им 
от държавите-членки СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008—2012 г. 
или е предоставено право за ползване на кредити съгласно 
параграф 8, и в случай че преговорите за сключване на меж
дународно споразумение по изменение на климата не са 
приключили до 31  декември 2009  г., кредитите от проекти 
или други дейности за намаляване на емисиите могат да се 
използват в схемата на Общността в съответствие със спора
зуменията, сключени с трети държави, които определят 
нивото на използването им. В съответствие с подобни спора
зумения операторите могат да използват кредитите от дейно
сти по проекти в тези трети държави, за да изпълнят 
задълженията си по схемата на Общността.

6. Споразуменията, посочени в параграф 5, следва да пред
виждат използването в схемата на Общността на кредити от 
видове проекти, които са отговаряли на критериите за изпол
зване в рамките на схемата на Общността за периода 
2008—2012 г., включително технологии, свързани с възоб
новяеми енергийни източници, или с енергийната ефектив
ност, които насърчават трансфера на технологии и 
устойчивото развитие. Тези споразумения могат да предвиж
дат и използването на кредити от проекти, когато референт
ният модел е под равнището на разпределените безплатно 
квоти, предвидени с мерките, посочени в член  10а, или под 
равнищата, изисквани в законодателството на Общността.

7. С постигането на международно споразумение по изме
нение на климата единствено кредити от проекти от трети 
държави, ратифицирали това споразумение, се приемат в схе
мата на Общността от 1 януари 2013 г.
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8. На всички съществуващи оператори се разрешава да 
използват кредити за периода 2008—2020  г. или до разре
шеното им количество за периода 2008—2012  г., или до 
количество, съответстващо на определен процент, който не 
може да е под 11 % от разпределените им квоти за периода 
2008—2012 г., като се взема по-високата от двете стойности. 

Операторите могат да използват кредити над предвидената в 
първа алинея граница от 11 %, до количество, при което раз
пределените им безплатно квоти за периода 2008—2012 г. и 
общите им кредити от проекти са равни на определен процент 
от техните проверени емисии за периода 2005—2007 г. 

Нови участници, включително нови участници за периода 
2008—2012 г., на които не са били разпределени безплатно 
квоти, нито са получили право да използват кредити от CEРЕ 
и EРЕ през периода 2008—2012  г., както и нови отрасли 
могат да използват кредити до количество, съответстващо на 
процент, който не може да е под 4,5 % от техните проверени 
емисии за периода 2013—2020 г. Оператори на въздухопла
вателни средства могат да използват кредити до количество, 
съответстващо на процент, който не може да е под 1,5 % от 
техните проверени емисии за периода 2013—2020 г. 

Приемат се мерки за определяне на точните проценти, които 
се прилагат съгласно първа, втора и трета алинея. Най-малко 
една трета от допълнителното количество, което се разпре
деля между съществуващите оператори, над първия процент, 
посочен в първата алинея, се разпределя на операторите, 
които са имали най-ниските нива на сбора от средните раз
пределени безплатно квоти и използвани кредити от проекти 
през периода 2008—2012 г. 

Тези мерки гарантират, че общото използване на разрешени 
кредити не надхвърля 50 % от намаленията в рамките на 
Общността под нивата от 2005 г. за съществуващите отрасли 
по схемата на Общността за периода 2008—2020 г. и 50 % 
от намаленията в рамките на Общността за новите отрасли и 
въздухоплаването за периода от датата на включването им в 
схемата на Общността до 2020 г. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3. 

9. От 1 януари 2013 г. могат да се прилагат мерки за огра
ничаване използването на специфични кредити от видове 
проекти.

Тези мерки също така определят датата, от която използва
нето на кредити съгласно параграфи 1—4 трябва да бъде в 
съответствие с тези мерки. Датата е не по-рано от шест месеца 
и не по-късно от три години след приемането на мерките.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член  23, параграф  3. Комисията разглежда въз
можността да представи на комитета проект на мерките, 
които ще бъдат предприети, когато това е поискано от 
държава-членка.“

14. В член 11б, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Общността и нейните държави-членки разрешават един
ствено дейности по проекти, при които централното управле
ние на всички участници е установено в държава, сключила 
международното споразумение във връзка с тези проекти, или 
в държава, или федерална или регионална единица, свързани 
със схемата на Общността в съответствие с член 25.“

15. Член 12 се изменя, както следва:

а) вмъква се следният параграф:

„1а. До 31  декември 2010  г. Комисията проверява 
дали е осигурена достатъчна защита на пазара на квоти за 
емисии от злоупотреба с вътрешна информация и мани
пулиране на пазара и ако е целесъобразно, прави пред
ложения, за да се гарантира такава защита. Съответните 
разпоредби на Директива 2003/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно тър
говията с вътрешна информация и манипулирането на 
пазара (пазарна злоупотреба) могат да се използват с 
подходящи корекции, необходими за прилагането им 
при търговията със стоки.

(*) ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.“;

б) вмъква се следният параграф:

„3а. Не възниква задължение за връщане на квоти по 
отношение на емисиите, за които е проверено, че са уло
вени и прехвърлени за постоянно съхранение в обект, за 
който има валидно разрешение в съответствие с Дирек
тива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 23  април 2009  г. относно съхранението на въглеро
ден диоксид в геоложки формации .

(*) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.“;

в) добавя се следният параграф:

„5. Параграфи 1 и  2 се прилагат, без да се засяга 
член 10в.“

16. Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Валидност на квотите

1. Квотите, издадени от 1  януари 2013  г. нататък, са 
валидни за емисии през осемгодишен период с начало
1 януари 2013 г.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:096:0016:0016:BG:PDF
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2. Четири месеца след началото на всеки период по параг
раф  1 квотите, които вече не са валидни и не са върнати и 
отменени в съответствие с член  12, се отменят от компетен
тния орган. 

Държавите-членки издават квоти за текущия период в замяна 
на квотите на лицата, чиито квоти са отменени в съответствие 
с първата алинея.“

17. Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Мониторинг и докладване на емисии

1. До 31 декември 2011 г. Комисията приема регламент за 
мониторинг и докладване на емисии и, при необходимост, на 
данните за дейността по отношение на дейностите, изброени 
в приложение  I, за мониторинг и докладване на данните за 
съотношението тонове — километри за целите на заявление 
по член 3д или 3е, като регламентът се основава на принци
пите за мониторинг и докладване, установени в приложе
ние IV, и посочва в изискванията за мониторинг и докладване 
за всеки парников газ въздействието върху глобалното затоп
ляне от съответния газ.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи 
от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 23, параграф 3.

2. Регламентът, посочен в параграф 1, взема под внимание 
най-точните и актуални налични научни данни, и 
по-специално тези на МКИК, и може също така да предвиди 
изисквания операторите да докладват за емисии, свързани с 
производството на стоки от енергоемки отрасли, които могат 
да са изложени на международна конкуренция. Същият рег
ламент може също така да предвижда изискване за проверка 
на тази информация по независим път. 

Тези изисквания могат да включват докладване за нивата на 
емисии, отделени при производството на електроенергия и 
свързани с производството на подобни стоки, обхванати в схе
мата на Общността. 

3. Държавите-членки гарантират, че всеки оператор на 
инсталация или на въздухоплавателни средства осъществява 
мониторинг и докладва на компетентния орган след края на 
съответната година в съответствие с регламента, посочен в 
параграф 1, емисиите, отделени през всяка календарна година 
от тази инсталация, или, считано от 1 януари 2010 г. — от 
въздухоплавателното средство, което операторът експлоатира.

4. Регламентът, посочен в параграф  1, може да включва 
изисквания относно използването на автоматизирани системи 
и формати за обмен на данни с цел хармонизиране на кому
никацията във връзка с плана за мониторинг, годишния док
лад за емисиите и дейностите за проверка между оператора, 
проверителя и компетентните органи.“

18. Член 15 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:

„Проверка и акредитация“;

б) добавят се следните алинеи:

„До 31 декември 2011 г. Комисията приема регламент за 
проверка на докладите за емисиите въз основа на прин
ципите, определени в приложение V, и за акредитация и 
надзор на проверителите. В него се определят условията 
за акредитиране и отнемане на акредитацията, както и, 
ако е уместно, за взаимното признаване и партньорските 
проверки на акредитиращите органи.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се 
приема в съответствие с процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

19. Вмъква се следният член:

„Член 15а

Разкриване на информация и професионална тайна

Държавите-членки и Комисията гарантират, че всички реше
ния и доклади във връзка с количеството и разпределението 
на квотите и с мониторинга, докладването и проверката на 
емисиите, се разгласяват незабавно по ясно уреден начин, 
който осигурява недискриминационен достъп до тази 
информация.

Информацията, предмет на задължение за професионална 
тайна, не може да бъде разкривана на никое друго лице или 
орган, освен по силата на действащите законови, подзаконови 
или административни разпоредби.“

20. Член 16, параграф 4 се заменя със следното:

„4. Санкцията за извънредно количество емисии по отно
шение на квотите, издадени от 1  януари 2013  г. нататък, се 
повишава в съответствие с Европейския индекс на потребител
ските цени.“

21. Член 19 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Квотите, издадени от 1 януари 2012 г. нататък, се 
вписват в регистъра на Общността за изпълнението на 
процеси, отнасящи се до поддържането на партиди с 
квоти, открити в държавата-членка, както и до разпреде
лянето, връщането и отмяната на квоти съгласно посоче
ния в параграф 3 регламент на Комисията.

Всяка държава-членка трябва да бъде в състояние да 
извършва разрешените операции съгласно РКООНИК или 
Протокола от Киото.“;
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б) добавя се следният параграф:

„4. Регламентът, посочен в параграф 3, съдържа съот
ветните необходими условия, за да може регистърът на 
Общността да осъществява транзакции и други операции 
за изпълнение на мерките, посочени в член  25, параг
раф  1б. Посоченият регламент включва също така про
цеси за управление на промените и на инцидентите в 
регистъра на Общността във връзка с въпроси по параг
раф 1 от настоящия член. Регламентът съдържа съответ
ните необходими условия, за да може регистърът на 
Общността да гарантира, че са възможни инициативи на 
държавите-членки, свързани с мерки за повишаване на 
ефективността, управление на административните раз
ходи и контрол на качеството.“

22. Член 21 се изменя, както следва:

а) в параграф 1 второто изречение се заменя със следното:

„В този доклад се обръща особено внимание на мерките 
за разпределение на квоти, на функционирането на 
регистрите, на прилагането на мерките за провеждане на 
мониторинга и докладването, на проверката и акреди
тацията и на въпросите, свързани със спазването на 
настоящата директива, както и на данъчния режим на 
квотите, ако има такъв.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Комисията организира обмен на информация 
между компетентните органи на държавите-членки 
относно въпросите за разпределението на квоти, използ
ването на ЕРЕ и СЕРЕ в схемата на Общността, работата 
на регистрите, мониторинга, докладването, проверката, 
акредитацията, информационните технологии и спазва
нето на настоящата директива.“

23. Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Изменения на приложенията

С изключение на приложения I, IIa и IIб приложенията към 
настоящата директива могат да бъдат изменяни с оглед на 
докладите, предвидени в член 21, и на опита от прилагането 
на настоящата директива. Приложения IV и V могат да бъдат 
изменяни с цел подобряване на мониторинга, докладването и 
проверката на емисиите.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива, включително чрез допълв
ането ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

24. В член 23 се добавя следният параграф:

„4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат 
членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат пред
вид разпоредбите на член 8 от него.“

25. Член 24 се заменя със следното:

„Член 24

Процедура за едностранно включване на допълнителни 
дейности и газове

1. От 2008  г. държавите-членки могат да осъществяват 
търговия с квоти за емисии съгласно настоящата директива 
във връзка с дейности и парникови газове, които не са вкл
ючени в списъка по приложение I, като вземат предвид всички 
приложими критерии, и по-конкретно последиците за 
вътрешния пазар, възможните нарушения на конкуренцията, 
екологичната насоченост на схемата на Общността и надежд
ността на планираната система за мониторинг и докладване, 
при условие че включването на такива дейности и парникови 
газове е одобрено от Комисията: 

а) в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в 
член 23, параграф 2, ако включването се отнася до инста
лации, които не са включени в приложение I; или

б) в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член  23, параграф  3, ако включването се 
отнася до дейности и парникови газове, които не са 
изброени в списъка в приложение I. Тези мерки са пред
назначени да изменят несъществени елементи на настоя
щата директива чрез допълването ѝ.

2. Когато включването на допълнителни дейности и газове 
е одобрено, Комисията може в същото време да разреши 
отпускането на допълнителни квоти и да разреши и на други 
държави-членки да включат такива допълнителни дейности и 
газове.

3. По инициатива на Комисията или по искане на държава-
членка може да се приеме регламент за мониторинг и доклад
ване на емисии от дейности, инсталации и парникови газове, 
които не са включени като комбинация в приложение I, ако 
мониторингът и докладването могат да се извършват с доста
тъчна точност. 

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи 
от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 23, параграф 3.“

26. Вмъква се следният член:

„Член 24а

Хармонизирани правила за проекти, водещи до 
намаляване на емисиите

1. В допълнение към включванията, предвидени в член 24, 
могат да бъдат приети мерки по изпълнението относно изда
ването на квоти или кредити по отношение на ръководени от 
държавите-членки проекти, които водят до намаляване на 
емисиите на парникови газове извън схемата на Общността. 
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Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3. 

Всички тези мерки не трябва да водят до двойно отчитане на 
намаленията на емисиите, нито да пречат на предприемането 
на други политически мерки за намаляване на емисиите, 
които не попадат в обхвата на схемата на Общността. Мерките 
се приемат само в случаите, когато е невъзможно включване в 
съответствие с член 24, като при следващото преразглеждане 
на схемата на Общността се разглежда възможността за хар
монизирана уредба на тези емисии в Общността. 

2. Може да бъдат приети мерки по изпълнението, опреде
лящи подробностите относно отпускането на кредити във 
връзка с проекти на Общността, посочени в параграф 1. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени еле
менти от настоящата директива чрез допълването ѝ, се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 23, параграф 3. 

3. Държава-членка може да откаже издаването на квоти 
или кредити по отношение на определени видове проекти, 
които водят до намаляване на емисиите на парникови газове 
на нейна територия. 

Такива проекти ще се изпълняват въз основа на съгласието на 
държавата-членка, в която се осъществява проектът.“

27. В член 25 се вмъкват следните параграфи:

„1а. Могат да бъдат сключвани споразумения с оглед пред
виждане на взаимното признаване на квотите между схемата 
на Общността и другите съвместими задължителни схеми за 
търговия с емисии на парникови газове, с абсолютни прагове 
на емисиите, установени в която и да е друга държава или във 
федерална или регионална единица.

1б. Могат да бъдат постигнати необвързващи договоре
ности с трети държави или федерални или регионални еди
ници с оглед предвиждане на административна и техническа 
координация във връзка с квотите в схемата на Общността 
или в други задължителни схеми за търговия с емисии на пар
никови газове с абсолютни прагове за емисиите.“

28. Членове 27, 28 и 29 се заменят със следното:

„Член 27

Изключване на малки инсталации, за които се прилагат 
равностойни мерки

1. След консултация с оператора държавите-членки могат 
да изключат от схемата на Общността инсталации, които през 
всяка една от трите години, предхождащи уведомяването по 
буква  а), са докладвали пред компетентния орган емисии, 
по-малки от 25 000 тона еквивалент на въглероден диоксид, 

и които , в случай че осъществяват горивни дейности, имат 
номинална топлинна мощност под 35 MW, с изключение на 
емисиите от биомаса, и за които се прилагат мерки, с които 
ще се постигне равностойно намаление на емисиите, ако съот
ветната държава-членка изпълни следните условия:

а) преди изтичането на срока за изпращане на списъка на 
инсталациите съгласно член 11, параграф 1 и най-късно 
когато този списък бъде изпратен на Комисията, уведоми 
Комисията за всяка една подобна инсталация, като 
уточни въведените равностойните мерки, приложими за 
тази инсталация, с които ще се постигне равностоен при
нос за намаляването на емисиите;

б) потвърди наличието на мерки за мониторинг с цел пре
ценка дали съответната инсталация отделя за която и да 
било календарна година количество от 25 000 тона или 
повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение 
на емисиите от биомаса. В съответствие с член  14 
държавите-членки могат да допуснат прилагането на 
опростени мерки за мониторинг, докладване и проверка 
за инсталации, чиито средни годишни проверени емисии 
в периода 2008—2010 г. са под 5 000 тона годишно;

в) потвърди, че ако дадена инсталация отделя за една кален
дарна година количество от 25 000 тона или повече 
еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на еми
сиите от биомаса, или ако прилагането на мерките, при
ложими за тази инсталация, с които ще се постигне 
равностоен принос за намаляването на емисиите, е пре
кратено, съответната инсталация ще бъде отново вкл
ючена в схемата на Общността;

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

Болниците могат също да бъдат изключени, ако предприемат 
равностойни мерки.

2. Ако след изтичане на три месеца от представянето на 
информацията за обществено обсъждане Комисията не 
направи възражение в допълнителен шестмесечен срок, изкл
ючването се счита за одобрено. 

След връщането на квотите по отношение на периода, през 
който инсталацията е била включена в схемата на Общността, 
инсталацията се изключва от схемата и държавата-членка не 
трябва да ѝ издава повече безплатно квоти в съответствие с 
член 10а. 

3. При повторно включване на инсталация в схемата на 
Общността съгласно параграф 1, буква в) всички квоти, изда
дени съгласно член  10а, се предоставят, като се започва от 
годината на повторното включване. Квотите, издадени на тези 
инсталации, се приспадат от количеството за отдаване чрез 
търг съгласно член  10, параграф  2 от държавата-членка, в 
която са разположени тези инсталации. 

Всички такива инсталации остават в схемата на Общността за 
останалата част от периода на търговия. 
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4. За инсталациите, които не са били включени в схемата 
на Общността през периода 2008—2012  г., могат да бъдат 
приложени опростени процедури за мониторинг, докладване 
и проверка с цел определяне на емисиите през трите години, 
предхождащи уведомяването по параграф 1, буква а).

Член 28

Корекции, приложими след одобрение от Общността 
на международно споразумение по изменение на 
климата

1. В срок 3 месеца от подписването от страна на Общ
ността на международно споразумение по изменение в кли
мата, което води до задължително намаление на емисиите на 
парникови газове до 2020 г. с над 20 % в сравнение с нивата 
от 1990 г., както е отразено в ангажимента за намаляване на 
емисиите с 30 %, одобрен от Европейския съвет от март 
2007 г., Комисията представя доклад с оценка по-специално 
на следните елементи: 

а) естеството на мерките, договорени в рамките на между
народните преговори, както и ангажиментите, поети от 
други развити държави, за намаляване на емисиите, 
съпоставими с тези на Общността, и ангажиментите, 
поети от по-напредналите развиващи се държави за под
ходящ принос в съответствие с техните отговорности и 
съответни възможности;

б) последиците от международното споразумение по изме
нение на климата и съответно възможностите, които се 
изискват на общностно равнище, за да се постигне напре
дък в постигането на целта за намаляване на емисиите с 
30 % по балансиран, прозрачен и справедлив начин, като 
се взема предвид работата в рамките на първия период на 
ангажименти съгласно Протокола от Киото;

в) конкурентоспособността на производствените отрасли на 
промишлеността на Общността в контекста на рисковете 
от „изтичане на въглерод“;

г) въздействието от международното споразумение по изме
нение на климата върху други отрасли на икономиката 
на Общността;

д) въздействието върху селското стопанство на Общността, 
включително рисковете от „изтичане на въглерод“;

е) подходящи условия за включване на емисиите и поглъ
щането на емисии, свързани със земеползването, промяна 
на земеползването и горското стопанство в Общността;

ж) залесяването, повторното залесяване, предотвратяването 
на обезлесяване и влошаването на състоянието на горите 
в трети държави в случай на създаване на международно 
призната схема в този контекст;

з) необходимостта от допълнителни общностни политики и 
мерки с оглед на ангажиментите на Общността и на 
държавите-членки за намаляване на парниковите газове.

2. Въз основа на доклада, посочен в параграф  1, Коми
сията, ако е уместно, представя на Европейския парламент и 
на Съвета законодателно предложение за изменение на 
настоящата директива съгласно параграф 1 с оглед влизането 
в сила на директивата за изменение след одобрението от Общ
ността на международното споразумение по изменение на 
климата и с оглед на ангажимента за намаляване на емисиите, 
който трябва да бъде изпълнен съгласно същото 
споразумение. 

Предложението се основава на принципите на прозрачност, 
икономическа и разходна ефективност, както и на справедли
вост и солидарност при разпределението на усилията между 
държавите-членки. 

3. Ако е уместно, в предложението се предвижда възмож
ност операторите да използват СЕРЕ, ЕРЕ или други одобрени 
кредити от трети държави, които са ратифицирали междуна
родното споразумение по изменение на климата, в допълне
ние към кредитите, предвидени в настоящата директива.

4. Предложението също така включва, ако е уместно, вся
какви други мерки, необходими за постигане на задължител
ните намаления в съответствие с параграф  1, по балансиран, 
прозрачен и справедлив начин, и по-специално то включва 
мерки за изпълнение с цел осигуряване на използването от 
операторите в схемата на Общността на други кредити от про
екти, в допълнение към посочените в член  11а, параграфи 
2—5, или използването от тези оператори, ако е уместно, на 
други механизми, създадени в рамките на международното 
споразумение по изменение на климата.

5. Предложението включва подходящи преходни мерки и 
мерки за отлагане на действието до влизането в сила на меж
дународното споразумение по изменение на климата.

Член 29

Доклад с цел гарантиране на по-доброто 
функциониране на пазара на въглерод

Ако въз основа на редовния доклад относно пазара на въгле
род по член 10, параграф 5 Комисията разполага с доказател
ства, че пазарът на въглерод не функционира правилно, тя 
представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Док
ладът може да бъде придружен по целесъобразност от пред
ложения, имащи за цел увеличаването на прозрачността на 
пазара на въглерод и посочващи мерки за подобряване на 
неговото функциониране.“

29. Вмъква се следният член:

„Член 29а

Мерки в случай на прекомерни колебания в цените

1. Ако в продължение на повече от шест последователни 
месеца цената на квотите надхвърля трикратно средната цена 
на квотите на европейския пазар за въглерод от двете пред
ходни години, Комисията незабавно свиква заседание на 
комитета, създаден съгласно член  9 от Решение 
№ 280/2004/ЕО.
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2. Ако развитието на цените, посочено в параграф  1, не 
съответства на променящите се основни елементи на пазара, 
може да бъде приета една от следните мерки, като се отчита 
степента на развитие на цените: 

а) мярка, която да позволява на държавите-членки да осъ
ществят по-рано отдаването на търг на част от количе
ството, предвидено за тази цел;

б) мярка, която да позволява на държавите-членки да отда
дат на търг до  25 % от квотите, останали в резерва за 
нови участници.

Тези мерки се приемат в съответствие с процедурата по управ
ление, посочена в член 23, параграф 4.

3. Всяка мярка отчита в максимална степен докладите, 
представени от Комисията на Европейския парламент и на 
Съвета съгласно член 29, както и всяка друга относима инфор
мация, представена от държавите-членки.

4. Редът и условията за прилагане на тези разпоредби се 
определят в регламента, посочен в член 10, параграф 4.“

30. Приложение I се заменя с текста от приложение I към настоя
щата директива.

31. Добавят се приложения IIа и IIб, както е посочено в прило
жение II към настоящата директива.

32. Приложение III се заличава.

Член 2

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконо
вите и административните разпоредби, необходими, за да се съо
бразят с настоящата директива, до 31 декември 2012 г.

Въпреки това те въвеждат в сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с 
член 9а, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, въведен с член 1, 
параграф 10 от настоящата директива, както и с член 11 от Дирек
тива 2003/87/ЕО, изменен с член  1, параграф  13 от настоящата 
директива, до 31 декември 2009 г.

Държавите-членки прилагат разпоредбите, посочени в първа али
нея, от 1  януари 2013  г. Когато държавите-членки приемат раз
поредбите, посочени в първа и втора алинея, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива или то се извършва при офи
циалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се 
определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основ
ните разпоредби от националното законодателство, които те прие
мат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията 
информира останалите държави-членки за това.

Член 3

Преходна разпоредба

Разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 
2004/101/ЕО, Директива 2008/101/ЕО и Регламент (ЕО) 
№ 219/2009 продължават да се прилагат до 31 декември 2012 г.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публи
куването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Aдресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

H.-G. PÖTTERING

За СъветаПредседател
Председател

P. NEČAS
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

1. Инсталациите или частите от инсталации, които се използват за изследване, разработване и изпитване на нови продукти
и процеси, и инсталации, които използват изключително биомаса, не влизат в приложното поле на настоящата директива. 

2. Праговите стойности, посочени по-долу, обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато
няколко дейности, попадащи в една и съща категория, се извършват в една и съща инсталация, мощностите на тези дей
ности се сумират. 

3. Когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена
в схемата на Общността, се сумират номиналните топлинни мощности на всички технически съоръжения, които са част
от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези съоръжения биха могли да включват всички видове парни котли,
факелни тръби, турбини, нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за калциниране, пещи за изпичане, пещи, сушилни,
двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или ката
литични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които
използват изключително биомаса, не се вземат предвид за целите на настоящото изчисление. „Съоръжения, които изпол
зват изключително биомаса“ включват съоръжения, които използват изкопаеми горива само при пускане или спиране на
съоръжението.

4. Ако дадено съоръжение служи за дейност, за която праговата стойност не е изразена като обща номинална топлинна мощ
ност, праговата стойност на тази дейност има предимство при вземането на решение за включването в схемата на
Общността. 

5. Когато се установи, че в дадена инсталация е превишена праговата стойност на мощността на която и да е дейност по
настоящото приложение, всички съоръжения, в които се изгарят горива, различни от съоръженията за изгаряне на опасни
или твърди битови отпадъци, се включват в разрешителното за емисии на парникови газове. 

6. От 1 януари 2012 г. се включват всички полети, които пристигат на или заминават от летище, разположено на терито
рията на държава-членка, за която се прилага Договорът.

Дейности Парникови газове

Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност,
превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за
изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)

Въглероден диоксид

Рафиниране на минерални масла Въглероден диоксид

Производство на кокс Въглероден диоксид

Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда
(включително сулфидна руда)

Въглероден диоксид

Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне),
включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона
за час

Въглероден диоксид

Производство или преработка на черни метали (включително ферос
плави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номи
нална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката
включва, inter alia, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за
отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и
байцване

Въглероден диоксид

Производство на първичен алуминий Въглероден диоксид и перфлуоровъглероди

Производство на вторичен алуминий при използването на горивни
съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща
20 MW

Въглероден диоксид

Производство или преработка на цветни метали, включително произ
водство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на
горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (вкл
ючително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща
20 MW

Въглероден диоксид
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Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производ
ствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен
капацитет над 50 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в
ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капа
цитет над 50 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капа
цитет над 20 тона дневно

Въглероден диоксид

Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно
покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или
порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на изолационни материали от минерална вата с изпол
зване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона
дневно

Въглероден диоксид

Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плос
кости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни
съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща
20 MW

Въглероден диоксид

Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести
материали

Въглероден диоксид

Производство на хартия или картон с производствен капацитет над
20 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. като
масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на изпол
зване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превиша
ваща 20 MW

Въглероден диоксид

Производство на азотна киселина Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на адипинова киселина Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на амоняк Въглероден диоксид

Производство на органични химически вещества в насипно или наливно
състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване
или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ
100 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или час
тично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона
дневно

Въглероден диоксид

Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат
(NaHCO3)

Въглероден диоксид

Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното
поле на настоящата директива, с цел пренос и съхранение в геоложки
формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за
това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО

Въглероден диоксид

Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в
геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разре
шение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО

Въглероден диоксид

Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за
съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с
Директива 2009/31/ЕО

Въглероден диоксид
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Въздухоплаване

Полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на
територията на държава-членка, за която се прилага Договорът.

Тази дейност не включва:

а) полети, извършвани единствено за транспортиране по официален
повод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на дър
жавни ръководители, правителствени ръководители и министри
на държави, които не са държави-членки, когато това е под
крепено от съответното указание за характера на полета в
летателния план;

б) военни полети, извършвани от военни въздухоплавателни средства,
и полети на митническите и полицейските служби;

в) полети, свързани с издирвателни и спасителни операции, полети с
противопожарна цел, хуманитарни полети и полети за оказване на
спешна медицинска помощ, които са разрешени от съответния
компетентен орган;

г) всички полети, извършвани изключително по правилата за
визуални полети, както са определени в приложение 2 към Чик
агската конвенция;

д) полети, завършващи на летището, от което е излетяло въздухопла
вателното средство, и по време на които не са извършвани меж
динни кацания;

е) тренировъчни полети, проведени изключително с цел получаване
на свидетелство или на клас, когато става въпрос за летателен еки
паж, когато това е подкрепено от съответната забележка в
летателния план, при условие че полетът не служи за превоз на
пътници и/или товари или за позициониране или превоз на въз
духоплавателното средство;

ж) полети, извършвани изключително с цел провеждане на научни
изследвания или проверка, изпитване или издаване на свидетел
ство за въздухоплавателното средство или оборудване, независимо
дали е предназначено за летене или за наземна работа;

з) полети, извършвани от въздухоплавателни средства с удостовер
ено максимално тегло при излитане, по-малко от 5 700 kg;

и) полети, извършвани в рамките на задължения за предоставяне на
обществени услуги, наложени в съответствие с Регламент (ЕИО)
№ 2408/92, по маршрути в най-отдалечените региони, опреде
лени в член 299, параграф 2 от Договора, или по маршрути, при
които предложеният капацитет не надвишава 30 000 места на
година; и

й) полети, които, с изключение на посочените в настоящата буква,
биха попаднали в тази дейност и които се извършват от оператори
на търговски транспортни полети, които извършват или:

— по-малко от 243 полета за период от три последователни 
четиримесечия, или

— полети с общи годишни емисии под 10 000 тона на година.

Полетите, извършвани единствено за превозване по официален 
повод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на дър
жавни ръководители, правителствени ръководители и министри 
на държави-членки, не могат да бъдат изключени по настоящата 
буква.“

Въглероден диоксид
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Към Директива 2003/87/ЕО се добавят следните приложения IIа и IIб:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

Увеличения на количеството квоти, които се отдават на търг от държавите-членки в съответствие с член 10, 
параграф  2, буква а), с оглед гарантиране на солидарност и растеж в Общността и с цел намаляване на 

емисиите и адаптиране към последиците от изменението на климата.

Дял на държавата-членка

Белгия   10 %

България   53 %

Чешка република   31 %

Естония   42 %

Гърция   17 %

Испания   13 %

Италия   2 %

Кипър   20 %

Латвия   56 %

Литва   46 %

Люксембург   10 %

Унгария   28 %

Малта   23 %

Полша   39 %

Португалия   16 %

Румъния   53 %

Словения   20 %

Словакия   41 %

Швеция   10 %

ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИТЕ, КОИТО СЕ ОТДАВАТ НА ТЪРГ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЪГЛАСНО 
ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 2, БУКВА в), ОТРАЗЯВАЩО ПРЕДСРОЧНИТЕ УСИЛИЯ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 

ЗА ПОСТИГАНЕ НА 20-ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Държава-членка Разпределение на количеството от 2 % спрямо базата от Киото в 
проценти

България 15 %

Чешка република 4 %

Естония 6 %

Унгария 5 %

Латвия 4 %

Литва 7 %

Полша 27 %

Румъния 29 %

Словакия 3 %“


