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12.6.2017 A8-0208/55 

Изменение  55 

Пилар Аюсо 

от името на групата PPE 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 7 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Допълнително използване на най-много 

280 милиона нетни поглъщания от 

обезлесена земя, залесена земя, 

управлявана обработваема земя и 

управлявани пасища 

Допълнително използване на най-много 

280 милиона нетни поглъщания от 

земеползване, промяна в 

земеползването и горско стопанство 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Изменение  56 

Пилар Аюсо 

от името на групата PPE 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато се приема делегираният 

акт, за да се актуализират референтните 

нива за горите въз основа на 

националните отчетни планове за 

горското стопанство съгласно член 8, 

параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], 

Комисията е оправомощена да приеме 

делегиран акт за изменение на параграф 

1 от този член, за да се отрази приносът 

на отчетната категория „управлявана 

горска земя“ в съответствие с член 12 от 

настоящия регламент. 

2. Когато се приема делегираният 

акт, за да се актуализират референтните 

нива за горите въз основа на 

националните отчетни планове за 

горското стопанство съгласно член 8, 

параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], 

Комисията е оправомощена да приеме 

делегиран акт за изменение на параграф 

1 от този член и отчетните категории 

в приложение III, за да се отрази 

балансираният принос на отчетната 

категория „управлявана горска земя“ в 

съответствие с член 12 от настоящия 

регламент, без да се надхвърля общото 

количество от 280 милиона, което е 

на разположение съгласно настоящия 

член. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Изменение  57 

Пилар Аюсо 

от името на групата PPE 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С Регламент [...] [за включването 

на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 година] 

се определят правила за отчитане на 

емисиите и поглъщанията на парникови 

газове, свързани със земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (ЗПЗГС). Предвид 

обстоятелството, че определено 

отражение върху екологичните 

резултати от настоящия регламент, що 

се отнася до постиганите нива на 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, дава вземането под внимание на 

количество, максимално равняващо се 

на сумата от общите нетни поглъщания 

и общите нетни емисии от обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

обработваема земя и управляваните 

пасища по смисъла на Регламент [...], 

при необходимост като допълнителна 

възможност за държавите членки следва 

(12) С Регламент [...] [за включването 

на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 година] 

се определят правила за отчитане на 

емисиите и поглъщанията на парникови 

газове, свързани със земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (ЗПЗГС). Предвид 

обстоятелството, че определено 

отражение върху екологичните 

резултати от настоящия регламент, що 

се отнася до постиганите нива на 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, дава вземането под внимание на 

количество, максимално равняващо се 

на сумата от общите нетни поглъщания 

и общите нетни емисии от обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

обработваема земя, управляваните 

пасища и, когато е приложимо, 

управляваните влажни зони по 

смисъла на Регламент [...], при 
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да се предвиди използването на 

възможност за гъвкавост, съответстваща 

на максимално количество от 280 

милиона тона еквивалент на CO2 от тези 

поглъщания, разпределени между 

държавите членки според стойностите в 

приложение III. Когато се приема 

делегираният акт за актуализиране на 

референтните нива за горите въз основа 

на националните отчетни планове за 

горското стопанство в съответствие с 

член 8, параграф 6 от регламента 

[ЗПЗГС], правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз следва да се делегира 

на Комисията по отношение на член 7, 

за да отрази приноса на отчетната 

категория „управлявана горска земя“ 

във възможността за гъвкавост, 

предоставена по силата на този член. 

Преди да приеме въпросния делегиран 

акт Комисията следва да оцени 

надеждността на отчетността за 

управляваната горска земя въз основа на 

наличните данни, и по-специално 

съгласуваността на планираните и 

действителните нива на добив. Освен 

това, по силата на настоящия регламент 

следва да се разреши заличаването по 

желание на единици от годишно 

разпределените количества емисии, за 

да се даде възможност тези количества 

да бъдат взети предвид при оценката на 

постигнатото съответствие от страна на 

държавите членки с изискванията на 

Регламент [...]. 

необходимост като допълнителна 

възможност за държавите членки следва 

да се предвиди използването на 

възможност за гъвкавост, съответстваща 

на максимално количество от 

280 милиона тона еквивалент на CO2 от 

тези поглъщания, разпределени между 

държавите членки според стойностите в 

приложение III. Когато се приема 

делегираният акт за актуализиране на 

референтните нива за горите въз основа 

на националните отчетни планове за 

горското стопанство в съответствие с 

член 8, параграф 6 от регламента 

[ЗПЗГС], правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз следва да се делегира 

на Комисията по отношение на член 7, 

за да се отрази балансираният принос 

на отчетната категория „управлявана 

горска земя“ във възможността за 

гъвкавост от 280 милиона тона, 

предоставена по силата на този член. 

Преди да приеме въпросния делегиран 

акт Комисията следва да оцени 

надеждността на отчетността за 

управляваната горска земя въз основа на 

наличните данни, и по-специално 

съгласуваността на планираните и 

действителните нива на добив. Освен 

това, по силата на настоящия регламент 

следва да се разреши заличаването по 

желание на единици от годишно 

разпределените количества емисии, за 

да се даде възможност тези количества 

да бъдат взети предвид при оценката на 

постигнатото съответствие от страна на 

държавите членки с изискванията на 

Регламент [...]. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Изменение  58 

Пилар Аюсо 

от името на групата PPE 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

Гербен-Ян Гербранди 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 9 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Резерв за ранни действия 

 1. С цел да се вземат предвид 

ранните действия преди 2020 г., 

количество, което не надхвърля общ 

размер от 90 милиона тона годишно 

разпределени количества емисии в 

периода 2026 – 2030 г., при искане от 

страна на дадена държава членка се 

взема предвид във връзка с 

постигането на съответствие от 

страна на съответната държава 

членка за целите на последната 

проверка на постигането на 

съответствие съгласно член 9 от 

настоящия регламент, при условие 

че: 

 а) нейният общ размер на 

годишно разпределени количества 

емисии за периода 2013 – 2020 г., 

определен в съответствие в член 3, 

параграф 2 и член 10 от Решение 

406/2009/ЕО, надхвърля общия размер 

на нейните проверени емисии на 
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парникови газове за периода 2013 – 

2020 г.; 

 б) нейният БВП на глава от 

населението по пазарни цени през 

2013 г е под средната стойност за ЕС; 

 в) тя е използвала в максимална 

степен възможностите за гъвкавост, 

посочени в членове 6 и 7, до 

равнищата, определени в приложения 

II и III; 

 г) тя е използвала в максимална 

степен възможностите за гъвкавост, 

посочени в член 5, параграфи 2 и 3, и 

не е прехвърлила разпределени 

количества емисии на друга държава 

членка съгласно член 5, параграфи 4 и 

5; и 

 д) Съюзът като цяло изпълнява 

целта си, посочена в член 1, параграф 

1. 

 2. Максималният дял на дадена 

държава членка от общия размер, 

посочен в параграф 1, който може да 

се вземе предвид за целите на 

постигането на съответствие, се 

определя въз основа на 

съотношението между, от една 

страна, разликата между общия 

размер на нейните годишно 

разпределени количества емисии за 

периода 2013 – 2020 г. и общия размер 

на нейните проверени годишни 

емисии на парникови газове през 

същия период, и, от друга страна, 

разликата между общия размер на 

годишно разпределените количества 

емисии за периода 2013 – 2020 г. на 

всички държави членки, които 

изпълняват критерия по параграф 1, 

точка б), и общия размер на 

проверените годишни емисии на 

парникови газове на съответните 

държави членки за същия период. 

 Годишно разпределените количества 

емисии и проверените годишни 



 

AM\1128109BG.docx  PE605.516v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

емисии се определят съгласно 

параграф 3. 

 3. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 12, с 

които да допълва настоящия 

регламент, като определя 

максималните дялове за всяка 

държава членка по отношение на 

тоновете еквивалент на CO2 съгласно 

посоченото в параграфи 1 и 2. За 

целите на посочените делегирани 

актове Комисията използва годишно 

разпределените количества емисии, 

определени в съответствие с член 3, 

параграф 2 и член 10 от Решение 

406/2009/ЕО и разгледаните 

инвентаризации за годините 2013 – 

2020 съгласно Регламент (ЕС) 

№ 525/2013. 

Or. en 

 

 


