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Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да постигне тази цел Европейският 
съвет одобри на своето съвещание, 
проведено на 8 и 9 март 2007 г. в 
Брюксел, целта на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. с 30 % в сравнение с 
1990 г. като принос към едно цялостно 
и всеобхватно споразумение за периода 
след 2012 г., при условие че други 
развити страни се ангажират с подобно 
намаляване на емисиите, а 
икономически по-напредналите 
развиващи се страни дадат своя принос 
според задълженията и възможностите 
си.

За да постигне тази цел Европейският 
съвет одобри на своето съвещание, 
проведено на 8 и 9 март 2007 г. в 
Брюксел, целта на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. с 30 % в сравнение с 
1990 г. с оглед постигането на едно 
цялостно и всеобхватно споразумение за 
периода след 2012 г., при условие че 
други развити страни се ангажират с 
подобно намаляване на емисиите, а 
икономически по-напредналите 
развиващи се страни дадат своя принос 
според задълженията и възможностите 
си.

Or. ro

Обосновка

The EU's declared objective is to reduce greenhouse gas emissions by 20% from the 1990 
level. Only if there is a post-Kyoto international agreement can the Union take steps to 
achieve an additional reduction of up to 30% from that 1990 level.

Изменение 22
Herbert Reul

Предложение за решение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Както бе подчертано от 
Междуправителствената експертна 
група за изменение на климата (IPCC), 
ядрената енергия има решаваща роля 
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в борбата срещу изменението на 
климата. В комбинация с 
възобновяемите енергии, до 2020 г. до 
60% от нашата енергия може да бъде 
получавана от производство без 
емисии на CO2. Ядрената енергия би 
могла да произвежда голяма част от 
базовия електрически товар по 
рентабилен начин, а възобновяемите 
енергии да бъдат използвани при 
средни и върхови натоварвания.

Or. de

Обосновка

With a high proportion of electricity produced by nuclear energy, France already emits 
significantly less CO2 per person than its neighbours. If the fight against climate change is to 
be taken seriously without putting competitiveness at risk, the development of nuclear energy 
is inevitable in view of the considerably higher cost of renewable energy sources. This will 
also guarantee security of supply.

Изменение 23
András Gyürk

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Делът на всяка държава-членка 
трябва да бъде определен в 
съответствие с равнището на нейните 
емисии през 2005 г. – последната 
година, за която съществуват 
проверени и достъпни данни за 
емисиите на парникови газове.

(6) Делът на всяка държава-членка 
следва да бъде определен в съответствие 
с базовата година, определена за всяка 
държава-членка в Протокола от 
Киото към Рамковата конвенция на 
Обединените нации по изменение на 
климата.

Or. hu

Обосновка

The European Union and Member States have ratified the Kyoto Protocol and are committed 
to its implementation. This is the first binding multilateral protocol, produced in the 
framework of the broadest international cooperation, which aims to reduce the effects of 
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global climate change. It is appropriate to define climate protection obligations in relation to 
fundamental values and set them down in a transparent, integrated system for consecutive 
reference periods and with regard to global and EU commitments.

Изменение 24
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Делът на всяка държава-членка 
трябва да бъде определен в съответствие 
с равнището на нейните емисии през 
2005 г. – последната година, за която 
съществуват проверени и достъпни 
данни за емисиите на парникови 
газове.

(6) Делът на всяка държава-членка 
трябва да бъде определен в съответствие 
с равнището на нейните емисии през 
1990 г. – в съответствие със 
заключенията от пролетното 
заседание на Европейския съвет през 
2008 г. и като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
равнопоставеност на държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Taking 1990 as reference year is essential for ensuring more equity between member states, 
and for recognising past efforts of some member states which have significantly reduced 
emissions between 1990 and 2005. It would also be in accordance with the recommendations 
from the European Council which called for the new effort-sharing regime to recognise and 
consider the past achievements of member states. 1990 is used as the reference year within 
the framework of the Kyoto Protocol, but also by the EU when setting its reduction targets.

Изменение 25
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Делът на всяка държава-членка 
трябва да бъде определен в 

(6) Делът на всяка държава-членка 
следва да бъде определен в съответствие 
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съответствие с равнището на нейните 
емисии през 2005 г. – последната 
година, за която съществуват 
проверени и достъпни данни за 
емисиите на парникови газове.

с равнището на нейните емисии през 
1990 г., в съответствие с Протокола 
от Киото.

Or. pl

Обосновка

Some Member States are scrupulously complying with their obligations under the Kyoto 
protocol and have drastically reduced their CO2 emissions; others, by contrast, have signed 
the protocol but have made no progress. It is not acceptable that the first group should be 
punished and the second rewarded.

Изменение 26
András Gyürk

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита 
относителният БВП на глава от 
населението на държавите-членки.
На държави-членки с относително 
нисък БВП на глава от населението в 
момента и, следователно, с висок 
прогнозиран ръст на БВП, трябва да 
се разреши да увеличат своите емисии 
на парникови газове в сравнение с 2005 
г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос 
към изпълнението на ангажимента 
на Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва да 
намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите следва да
бъдат съобразени с нетното 
намаление на емисиите на парникови 
газове, постигнато в периода от 
базовата година, определена в 
Протокола от Киото за държавите-
членки, до края на първия отчетен 
период, и да се основават на принципа 
на солидарност между тях и 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита принципът на 
общи, но различни отговорности в 
отношенията както на развити и 
развиващи се страни, така и на 
държавите-членки на Европейския 
съюз. Съответно, всяка държава-
членка трябва да постигне 
унифицирано намаляване на емисиите 
на парникови газове в сравнение със 
съответната базова година, 
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определена в Протокола от Киото.

Or. hu

Обосновка

The EU and Member States made a specific undertaking – and are obliged by a range of 
domestic legislation – to implement the provisions of the Kyoto Protocol which apply to them. 
Joint reduction of total greenhouse gas emissions shall not provide exemption from this 
commitment. Under these obligations, each participant shall deliver verifiable results of the 
implementation of its obligations until 2005.

Изменение 27
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита 
относителният БВП на глава от 
населението на държавите-членки. 
На държави-членки с относително 
нисък БВП на глава от населението в 
момента и, следователно, с висок 
прогнозиран ръст на БВП, трябва да 
се разреши да увеличат своите емисии 
на парникови газове в сравнение с 2005 
г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос 
към изпълнението на ангажимента 
на Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва 
да намалят своите емисии на 
парникови газове в сравнение с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и на необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита съответният 
БНП на глава от населението и 
количеството емисии на парникови 
газове на глава от населението на 
държавите-членки. 

Or. pl
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Обосновка

It appears fair from the environmental viewpoint that those Member States which emit the 
most CO2  per person should have to make a greater effort to fight climate change.

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
трябва да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос към 
изпълнението на ангажимента на 
Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва да 
намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях, признаването на техните 
постижения по отношение на 
намаляването на емисиите и 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
трябва да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 1990 г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос към 
изпълнението на ангажимента на 
Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва да 
намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 1990 г.

Or. en

Обосновка

Taking 1990 as reference year is essential for ensuring more equity between member states, 
and for recognising past efforts of some member states which have significantly reduced 
emissions between 1990 and 2005. It would also be in accordance with the recommendations 
from the European Council which called for the new effort-sharing regime to recognise and 
consider the past achievements of member states. 1990 is used as the reference year within 
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the framework of the Kyoto Protocol, but also by the EU when setting its reduction targets.

Изменение 29
Herbert Reul

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно,
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
трябва да се разреши да увеличат 
своите емисии на парникови газове в 
сравнение с 2005 г., но те трябва да 
ограничат това увеличение за да дадат 
своя принос към изпълнението на 
ангажимента на Общността за общо 
намаляване. Държави-членки с 
относително висок БВП на глава от 
населението следва да намалят своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите следва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
брутен национален продукт (БНП) на 
глава от населението на държавите-
членки. На държави-членки с 
относително нисък БНП на глава от 
населението в момента и следователно с 
висок прогнозиран ръст на БНП, следва
да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 1990 г., но те следва да ограничат това 
увеличение, за да дадат своя принос към 
изпълнението на ангажимента на 
Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БНП на глава от населението следва да 
намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 1990 г.

Or. de

Обосновка

1990 should be the reference year, as some Member States made considerable efforts at 
reduction between 1990 and 2005. Gross National Income is used to calculate EU own 
resources and is a more objective basis than GDP.
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Изменение 30
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на
държавите-членки. На държави-членки
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
трябва да се разреши да увеличат 
своите емисии на парникови газове в 
сравнение с 2005 г., но те трябва да 
ограничат това увеличение за да дадат 
своя принос към изпълнението на 
ангажимента на Общността за общо 
намаляване. Държави-членки с 
относително висок БВП на глава от 
населението следва да намалят своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите следва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на всеки 
от регионите на държавите-членки, с 
оглед на факта, че емисиите на 
парниковите газове са различни за 
различните райони. На региони с 
относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
следва да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г., но те следва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос към 
изпълнението на ангажимента на 
Общността за общо намаляване. 
Региони с относително висок БВП на 
глава от населението следва да намалят 
своите емисии на парникови газове в 
сравнение с 2005 г.

Or. ro

Изменение 31
András Gyürk

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на 
усилията за изпълнението на 

(8) Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
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независимия ангажимент на 
Общността между държавите-
членки, не бива да се изисква от нито 
една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20 % в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20 % спрямо равнището от 2005 г.
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. hu

Обосновка

Since the proposal would involve Member States having a uniform rate of reduction, the 
range of reductions laid down in recital 8 of the original proposal is irrelevant.

Изменение 32
Herbert Reul

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 

За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
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с повече от 20% в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20% спрямо равнището от 2005 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

с повече от 20% в сравнение с 1990 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20% спрямо равнището от 1990 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове следва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 5% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година. 
Държави-членки, чиито емисии на 
парникови газове достигат праговата 
стойност всяка година от 2013 до 
2020 г. или са под поставената като 
цел за 2020 г. стойност, следва да 
могат да търгуват излишъка от 
спестени емисии и да подпомогнат по 
този начин други държави-членки в 
постигането на техните прагови 
стойности и цели.

Or. de

Обосновка

1990 should be the reference year, as some Member States made considerable efforts at 
reduction between 1990 and 2005. Member States need more flexibility in fulfilling their 
obligations. 5% therefore seems more suitable than 2%. Trading between Member States 
should be used to create additional flexibility.
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Изменение 33
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20 % в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20 % спрямо равнището от 2005 г.
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20 % в сравнение с 1990 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20 % спрямо равнището от 1990 г.
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година. На 
държавите-членки, чийто емисии на 
парникови газове са под праговата 
стойност за всяка година между 2013 
и 2020 г. или са под целевото равнище 
за 2020 г., следва също да се разреши 
да търгуват реализираните от тях 
наднормени намаления на емисии с 
други държави-членки, за да им 
помогнат да спазят своите прагови 
стойности или цели.

Or. en
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Обосновка

Taking 1990 as reference year is essential for ensuring equity between member states, and for 
recognising the efforts of those who significantly reduced emissions between 1990 and 2005. 
1990 is used as the reference year within the framework of the Kyoto Protocol.

Since the 20% target is a collective EU goal, emissions reductions should be delivered 
wherever in the EU they are most cost effective. Members States should be able to transfer 
overachievement to others, subject to appropriate controls. This will also provide incentives 
for Member States to overachieve.

Изменение 34
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20% в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20% спрямо равнището от 2005 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 30% в сравнение с 1990 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 30% спрямо равнището от 1990 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове следва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 3% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. pl
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Обосновка

The emissions threshold is raised from 20% to 30% in view of the replacement of the year of 
reference (originally 2005) by 1990.

Изменение 35
Anni Podimata

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се 
изисква от нито една държава да 
намали своите емисии на парникови 
газове към 2020 г. с повече от 20 % в 
сравнение с 2005 г. и не бива да се 
разрешава на нито една държава да 
увеличи своите емисии на парникови 
газове през 2020 г. с повече от 20 % 
спрямо равнището от 2005 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

(8) (8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки не трябва да се 
разрешава на нито една държава да 
увеличи своите емисии на парникови 
газове през 2020 г. с повече от 20 % 
спрямо равнището от 2005 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. en

Обосновка

There is no reason to set upper limits for reductions. Many Member-States have the potential 
and/or the political incentives to invest in a no carbon energy economy.
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Изменение 36
Anni Podimata

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки трябва да гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки поемат ангажимент да 
полагат усилия да намалят емисиите 
на парникови газове и следователно
гарантират, че най-малко 50% от 
такива кредити се придобиват от най-
слабо развитите държави и 
развиващите се малки островни 
държави, така че да се разширява 
географската база за справедливо 
разпределение на проектите и 
подпомага постигането на бъдещо 
международно споразумение по 
изменението на климата.

Or. en

Обосновка

Climate Change will inflict damage precisely on those countries and people who are the least 
responsible for its cause and least prepared to deal with its consequences, such as LDCs and 
SIDS. Industrialised nations, including the EU, have both the present and historic 
responsibility, as well as the financial and technological means, to take effective action to 
address climate change.
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Изменение 37
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки трябва да гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки следва да гарантират, че най-
малко 50 % от такива кредити се 
придобиват от най-слабо развитите 
държави, така че да се разширява 
географската база за справедливо 
разпределение на проектите и 
подпомага постигането на бъдещо 
международно споразумение по 
изменението на климата. Всички 
проекти в трети страни следва да 
гарантират прехвърлянето на нови, 
нисковъглеродни технологии и 
спазват критериите за високо 
качество, които гарантират 
тяхната допълняемост и екологична 
цялост.

Or. en

Обосновка

A quota for the amount of credits for CDM projects in LDCs is a good method to ensure a 
wider and more equitable coverage of CDM amongst developing countries.  LDCs have very 
few CDM projects, and are the most vulnerable/ have the least capacity to adapt to climate 
change.
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Recent studies indicate that up to 40% of projects currently in the CDM are not additional, 
and would have happened anyway. Sometimes their environmental integrity and contribution 
to sustainable development is questionable. Projects must therefore conform to standards 
which ensure additionality / quality.

Изменение 38
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки трябва да гарантират, че тяхната 
политика на придобиване на такива 
кредити разширява географската база за 
справедливо разпределение на
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността следва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки следва да гарантират, че 
всички предприятия в ЕС, които 
осъществяват проекти за намаляване 
на емисиите на парникови газове в 
трети държави, спазват и в своите 
държави критериите за опазване на 
околната среда, социално 
благосъстояние и популяризиране на 
европейските ценности. Държавите-
членки следва да гарантират, че тяхната 
политика на придобиване на такива 
кредити разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.
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Or. ro

Изменение 39

Nikolaos Vakalis

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки трябва да гарантират, че тяхната 
политика на придобиване на такива 
кредити разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

За да осигури гъвкавост за държавите-
членки при изпълнението на техните 
ангажименти, да насърчи устойчивото 
развитие в трети страни, по-специално в 
развиващите се страни, и за да 
предложи сигурност за инвеститорите, 
Общността следва да продължи да 
признава определен брой кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни преди 
постигането на международно 
споразумение по изменение на климата. 
Държавите-членки следва да гарантират, 
че тяхната политика на придобиване на 
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата, както и че 
тези кредити не само съответстват 
на стриктните екологични и 
социални критерии, но също така и 
на допълнителните критерии, 
отговарящи на международните 
изисквания за качество, като напр. 
„Златен стандарт“.

Or. el

Обосновка

It is necessary to ensure that the compensations are additional and ‘genuine’, ensuring that 
use of the credits will in fact contribute to a reduction in local emissions, while at the same 
time enabling Member States to retain a degree of flexibility in their efforts to contribute to 
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overall EU objectives.

Изменение 40
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се изравнят различията в 
разходите за намаляване на 
емисиите, пред които са изправени 
различните държави-членки, като се
позволи по-голяма географска 
гъвкавост и същевременно се засили 
икономическата рентабилност на 
цялостния ангажимент, поет от 
Общността, държавите-членки 
следва да имат възможност да 
прехвърлят част от позволените им 
права за емисии на парникови газове 
на други държави-членки. Тези 
прехвърляния се уреждат чрез 
двустранни споразумения, като се 
гарантира прозрачност посредством 
осведомяване на Комисията и 
вписване на прехвърлянето в 
регистрите на съответните две 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

The proposal increases the cost-efficiency of achieving the EU target while recognising the 
need to focus on domestic abatement within the EU target while recognising to focus on 
domestic abatement within the EU and ensures that the divergent abatement costs between 
Member States are more even.
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Изменение 41
Miloslav Ransdorf

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Затова държавите-членки трябва да 
могат да използват кредити, издадени за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати през периода 2008—
2012 г. в резултат на реализирането на 
видове проекти, приети от всички 
държави-членки през този период. 
Държавите-членки трябва да могат да 
използват също кредити за намаления 
на емисиите на парникови газове, 
постигнати след периода 2008—2012 г. 
в резултат на регистрирани и 
осъществени през периода 2008—
2012 г. проекти и в резултат на 
реализирането на видове проекти 
(„категории проекти“), приети от 
всички държави-членки през този 
период.

(10) Затова държавите-членки трябва да 
могат да използват кредити, издадени за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати през периода 2008—
2012 г. в резултат на реализирането на 
видове проекти, приети от всяка 
държава-членка през този период. 
Държавите-членки следва да могат да 
използват също кредити за намаления 
на емисиите на парникови газове, 
постигнати след периода 2008—2012 г. 
и в резултат на реализирането на видове 
проекти („категории проекти“), приети 
от всяка държава-членка през този 
период.

Or. en

Обосновка

It is irrelevant for climate change whether climate action is taken within the EU or elsewhere. 
Climate action is a worldwide challenge and responsibility. Thus all countries, sectors, and 
greenhouse gases should be integrated into a single climate action regime – as far as possible 
– even if no ideal solution would be reached. This will a have damping effect on CO2 / power 
prices and will thus benefit the competitiveness of industry 

Изменение 42
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Затова държавите-членки трябва да (10) Затова държавите-членки трябва да 
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могат да използват кредити, издадени за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати през периода 2008—
2012 г. в резултат на реализирането на 
видове проекти, приети от всички 
държави-членки през този период. 
Държавите-членки трябва да могат да 
използват също кредити за намаления 
на емисиите на парникови газове, 
постигнати след периода 2008—2012 г. 
в резултат на регистрирани и 
осъществени през периода 2008—
2012 г. проекти и в резултат на 
реализирането на видове проекти 
(„категории проекти“), приети от всички 
държави-членки през този период.

могат да използват кредити, издадени за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати през периода 2008—
2012 г. в резултат на реализирането на 
видове проекти за възобновяема 
енергия и ефективност по отношение 
на търсенето, с изключение на големи 
хидроенергийни проекти, приети от 
всички държави-членки през този 
период. Държавите-членки трябва да 
могат да използват също кредити за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати след периода 2008—
2012 г. в резултат на регистрирани и 
осъществени през периода 2008—
2012 г. проекти и в резултат на 
реализирането на видове проекти за 
възобновяема енергия и ефективност 
по отношение на търсенето 
(„категории проекти“), с изключение на  
големи хидроенергийни проекти, 
приети от всички държави-членки през 
този период.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.

Изменение 43
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Много малък брой проекти по 
Механизма за чисто развитие (МЧР) са 
били осъществени в най-слабо 
развитите страни (НСРС). Предвид 
подкрепата на Общността за 
справедливото разпределение на 

(11) Много малък брой проекти по 
Механизма за чисто развитие (МЧР) са 
били осъществени в най-слабо 
развитите страни (НСРС). Предвид 
подкрепата на Общността за 
справедливото разпределение на 
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проекти по МЧР, включително и чрез 
инициативата на Комисията за Световен 
алианс за борба с изменението на 
климата, е уместно да се предоставят 
гаранции за приемането на кредити от 
проекти в НСРС, започнали след края на 
периода 2008—2012 г., за видове 
проекти, приети от всички държави-
членки през периода 2008—2012 г. Тази 
политика трябва да продължи до 2020 г. 
или до сключването на споразумение с 
Общността, в зависимост от това, кое от 
двете събития ще настъпи по-рано.

проекти по МЧР, включително и чрез 
инициативата на Комисията за Световен 
алианс за борба с изменението на 
климата, е уместно да се предоставят 
гаранции за приемането на кредити от 
проекти в НСРС, започнали след края на 
периода 2008—2012 г., за видове 
проекти за възобновяема енергия и 
ефективност по отношение на 
търсенето, с изключение на големи 
хидроенергийни проекти, приети от 
всички държави-членки през периода 
2008—2012 г. Тази политика трябва да 
продължи до 2020 г. или до 
сключването на споразумение с 
Общността, в зависимост от това, кое от 
двете събития ще настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage.

Изменение 44
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се осигури допълнителна 
гъвкавост и да се поощри 
устойчивото развитие в развиващите 
се страни, трябва да се даде 
възможност на държавите-членки да 
използват допълнителни кредити от 
проекти по споразумения на 
Общността с трети страни. Без 
бъдещо международно споразумение 
по изменение на климата, определящо 
количествата за развитите страни, 
не е възможно продължаването на 

заличава се
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проекти със Съвместно изпълнение 
(СИ) след 2012 г. Би трябвало обаче, 
кредити за намаляване на емисиите 
на парникови газове, произтичащи от 
такива проекти, да бъдат признавани 
и в бъдеще, благодарение на 
споразумения с трети страни.

Or. en

Обосновка

The use of JI offsets should be conditional to comprehensive international post-2012 
agreement. To signal willingness to conclude bilateral arrangements involving financing for 
projects even if process under UNFCCC is delayed could hamper the aim to achieve the 
agreement.

Изменение 45
Miloslav Ransdorf

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на 
парникови газове в Общността и по 
този начин да се постави на по-
широка основа осъществяването на 
целите на Общността относно 
възобновяемата енергия, енергийната 
сигурност, новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага 
да бъде разрешено ежегодното 
използване от държавите-членки на 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
трети страни в размер до 3 % от 
емисиите на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 

заличава се
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Директива 2003/87/ЕО, на всяка 
държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество 
представлява една трета от 
необходимото намаление за 2020 г. 
Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната 
част от тези количества между 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

It is irrelevant for climate change whether climate action is taken within the EU or elsewhere. 
Climate action is a worldwide challenge and responsibility. Thus all countries, sectors, and 
greenhouse gases should be integrated into a single climate action regime – as far as possible 
– even if no ideal solution would be reached. This will a have damping effect on CO2 / power 
prices and will thus benefit the competitiveness of industry.

Изменение 46
Herbert Reul

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
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проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 3% от емисиите на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество 
представлява една трета от 
необходимото намаление за 2020 г.
Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки.

проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 10% от емисиите на 
парникови газове от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО, на всяка държава-членка 
през 1990 г. до сключването на 
международно споразумение по 
изменението на климата. Следва да бъде 
разрешено прехвърлянето на 
неизползваната част от тези количества 
между държавите-членки.

Or. de

Обосновка

1990 should be the reference year, as some Member States made considerable efforts at 
reduction between 1990 and 2005. Member States need more flexibility in fulfilling their 
obligations. 10% therefore seems more suitable than 3%, especially as the location where 
savings are made is immaterial for the climate. It is, however, crucial to investors.

Изменение 47
Anni Podimata

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната ефективност, 
енергийната сигурност, новаторството и 
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конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 3 % от емисиите на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество представлява 
една трета от необходимото намаление 
за 2020 г. Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки.

конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 3 % от емисиите на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество представлява 
една трета от необходимото намаление 
за 2020 г. Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки, при условие че най-малко 50% 
от тези проекти се изпълняват в най-
слабо развитите страни и
развиващите се малки островни 
държави.

Or. en

Изменение 48
Miloslav Ransdorf

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След сключването на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата, държавите-
членки следва да приемат кредити за 
намаляване на емисиите единствено 
от страни, ратифицирали това 
споразумение, и в рамките на общ 
подход.

заличава се

Or. en
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Обосновка

It is irrelevant for climate change whether climate action is taken within the EU or elsewhere. 
Climate action is a worldwide challenge and responsibility. Thus all countries, sectors, and 
greenhouse gases should be integrated into a single climate action regime – as far as possible 
– even if no ideal solution would be reached. This will a have damping effect on CO2 / power 
prices and will thus benefit the competitiveness of industry.

Изменение 49
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Напредъкът при изпълнението на 
ангажиментите според настоящото 
Решение трябва да бъде оценяван 
ежегодно въз основа на докладите в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 г. относно 
механизма за мониторинг на емисиите 
на парникови газове на Общността и 
прилагане на Протокола от Киото. На 
всеки две години трябва да се изготвя 
прогноза за очаквания напредък, а през 
2016 г. да се направи цялостна оценка 
на изпълнението на настоящото 
решение.

(15) Напредъкът при изпълнението на 
ангажиментите според настоящото 
Решение трябва да бъде оценяван 
ежегодно въз основа на докладите в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 г. относно 
механизма за мониторинг на емисиите 
на парникови газове на Общността и 
прилагане на Протокола от Киото. На 
всеки две години трябва да се изготвя 
прогноза за очаквания напредък, а през 
2016 г. да се направи цялостна оценка 
на изпълнението на настоящото 
решение. Оценката следва също така 
да включва анализ на проектите по 
МЧР, регистрирани и/или 
осъществени от държавите-членки, 
така че да се провери дали те 
съответстват на критериите за 
качество, посочени в настоящото 
решение.

Or. en

Обосновка

It is essential that the EU also efficiently monitors whether the quality criteria for the CDM 
projects proposed in this Decision are respected and followed by the Member States. Abiding 
by these standards would lead to better quality CDM projects.
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Изменение 50
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Напредъкът при изпълнението на 
ангажиментите според настоящото 
Решение трябва да бъде оценяван 
ежегодно въз основа на докладите в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 г. относно 
механизма за мониторинг на емисиите 
на парникови газове на Общността и 
прилагане на Протокола от Киото. На 
всеки две години трябва да се изготвя 
прогноза за очаквания напредък, а през 
2016 г. да се направи цялостна оценка 
на изпълнението на настоящото 
решение.

(15) Напредъкът при изпълнението на 
ангажиментите според настоящото 
Решение трябва да бъде оценяван 
ежегодно въз основа на докладите в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 г. относно 
механизма за мониторинг на емисиите 
на парникови газове на Общността и 
прилагане на Протокола от Киото. Тези 
доклади следва да включват 
планираните намаления на емисии на 
парникови газове, произтичащи от 
мерките, предвиждани във всички 
основни отрасли, така че да се 
постигнат целите за намаляване на 
емисиите до 2050 г. На всеки две 
години трябва да се изготвя прогноза за 
очаквания напредък, а през 2016 г. да се 
направи цялостна оценка на 
изпълнението на настоящото решение.
Като част от изготвяната на всеки 
две години оценка, Комисията следва 
да оценява и съобщава за 
постигнатия напредък в посока 
гарантиране, че различните 
политики на Общността (напр. в 
областта на земеделието, 
стандартите за продуктите, 
структурните политики, 
изследванията) допринасят към 
усилията за намаляване на емисиите 
на парникови газове.

Or. en
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Изменение 51
András Gyürk

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на солидарност 
между държавите-членки и предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни, които всяка 
държава-членка може да ползва, трябва
да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
като се отчита промяната в 
емисиите на парникови газове в 
периода от базовата година, 
определена в Протокола от Киото за 
държавите-членки, до края на първия 
отчетен период, въз основа на 
принципа на солидарност, предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата Общност 
и съгласно принципа на общи, но 
различни отговорности. Кредитите от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни, които 
всяка държава-членка може да ползва, 
следва да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

Or. hu

Обосновка

The European Union’s internal rules must also reflect the basic principles and commitments 
in respect of which it is a participant in the Kyoto Process. Results achieved so far by 
Member States must be taken into account when setting future targets if the EU’s climate 
policy is to remain credible.
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Изменение 52
Nikolaos Vakalis

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да
бъдат актуализирани с цел 
изпълнение на ангажимента на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, посочен в това 
споразумение, въз основа на принципа 
на солидарност между държавите-
членки и предвид необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни, които всяка 
държава-членка може да ползва, трябва 
да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение относно 
актуализиране на емисиите на 
парникови газове за държавите-членки с 
цел изпълнение на ангажимента на 
Общността за намаляване на емисиите 
на парникови газове, посочен в това 
споразумение, въз основа на принципа 
на солидарност между държавите-
членки и предвид необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност. В предложението се посочва 
количеството кредити от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни, които всяка 
държава-членка може да ползва. 

Or. el

Обосновка

Adjustment of Member State emission limits must not be automatic upon the conclusion of an 
international agreement, ensuring that account can be taken of provisions thereof.
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Изменение 53
Satu Hassi

Предложение за решение
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) С цел да се гарантира неговата 
ефективност, настоящото решение 
следва да предостави механизъм, чрез 
който държава-членка, която 
надхвърля годишната си цел за 
емисии на парникови газове ще бъде 
обект на санкция, равняваща се на 
санкцията, приложима по отношение 
на съоръженията съгласно Директива 
2003/87/EО и съответно еквивалентно 
количество CO2 се приспада от 
последваща продажба чрез търг на 
квоти съгласно тази директива. 
Всички приходи от такива санкции се 
прибавят към фонд на Общността, 
предназначен за финансиране на 
мерки за смекчаване на изменението 
на климата.

Or. en

Обосновка

Under the emissions trading system companies that fail to comply need to pay a fine as well 
as surrender allowances (bought from the ETS market or auction unless they have remaining 
free allocation). This proposal creates a similar compliance regime for Governments' 
emissions under this Decision.

Изменение 54
Nikolaos Vakalis

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Трябва да се приемат необходимите 
мерки за изпълнение на настоящото 

(19) Следва да се приемат необходимите 
мерки за изпълнение на настоящото 
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решение, 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. По-специално, на 
Комисията трябва да бъде дадена 
властта да предприеме, след 
сключването на международно 
споразумение, мерки за привеждане в 
съответствие на праговите 
стойности за емисиите на 
държавите-членки, както и мерки за 
използване на допълнителни видове 
кредити по проекти в съответствие с 
това споразумение, както и да приеме
необходимите за проверка на 
транзакциите мерки според настоящото 
решение. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на решението и 
да го допълнят като добавят или 
модифицират нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

решение, 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. По-специално, на 
Комисията следва да бъде да бъде 
дадена властта да извършва проверка на 
транзакциите според настоящото 
решение. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на решението и 
да го допълнят като добавят или 
модифицират нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. el

Обосновка

Adjustment of Member State emission limits must not be automatic upon the conclusion of an 
international agreement, ensuring that account can be taken of the detailed provisions 
thereof.

Изменение 55
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 
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държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, и за оценката на 
напредъка на процеса.

държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, и за оценката на 
напредъка на процеса. Емисиите от 
международния морски транспорт 
попадат в обхвата, освен ако и 
докато не попаднат в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО или на друг 
правен инструмент на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от международния морски 
транспорт.

Or. en

Изменение 56
András Gyürk

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 
държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, и за оценката 
на напредъка на процеса. 

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 
държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. и 
за оценката на напредъка на процеса.

Or. en

Обосновка

The substance of the article remains unchanged; the reference to the limitation to non-ETS is 
removed.
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Изменение 57
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящото решение се 
прилагат определенията по член 3 от 
Директива 2003/87/ЕО.

За целите на настоящото решение се 
прилагат съответните определения по 
член 3 от Директива 2003/87/ЕО.

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с определението в
Директива 2003/87/ЕО.

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с методологиите за 
емисии по източници и отстраняване 
чрез поглътители, регламентирани в 
Протокола от Киото.

Or. en

Изменение 58
András Gyürk

Предложение за решение
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящото решение се 
прилагат определенията по член 3 от 
Директива 2003/87/ЕО.

За целите на настоящото решение се 
прилагат определенията по член 3 от 
Директива 2003/87/ЕО.

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
на въглероден двуокис (CO2), метан 
(CH4), двуазотен окис (N2O), ненапълно 
флуорирани въглеводороди (HFC), 
напълно флуорирани въглеводороди 
(PFC) и серен хексафлуорид (SF6), 
изразени в еквиваленти на въглероден 
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еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с определението в 
Директива 2003/87/ЕО.

двуокис.

Or. hu

Обосновка

The Directive referred to does not cover important sectors responsible for the major 
proportion of national emissions. Given that this draft instrument does not list tasks for 
individual sectors and aims at reducing emissions not provided for in the legislation referred 
to, there is no reason to define the sources.

Изменение 59
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящото решение се 
прилагат определенията по член 3 от 
Директива 2003/87/ЕО.

За целите на настоящото решение се 
прилагат съответните определения на
член 3 от Директива 2003/87/ЕО.

Or. ro

Изменение 60
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. До 2020 г. Европейската общност 
намалява емисиите си на парникови 
газове с най-малко 30% в сравнение с 
равнищата от 1990 г.
По смисъла на настоящото решение 
емисиите от парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО следва 
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съответно да се намалят. 
Съответните прагови стойности на 
емисии на парникови газове и 
еквивалентните количества в тонове 
CO2 на държава-членка от 
източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО се изчисляват 
от Комисията.

Or. en

Обосновка

The Intergovernmental Panel on Climate Change has clearly stated that industrialised 
countries should reduce their emissions domestically by at least 25%-40% to provide a good 
chance that a 2 degrees Celsius global warming can be avoided. This range was endorsed by 
the EU in the UN Bali negotiations last year.

Изменение 61
András Gyürk

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен 
дял, установен за тази държава-
членка в приложението на 
настоящото решение в съответствие 
с нейните емисии през 2005 г.

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове до 
количеството, определено за тази 
държава-членка в приложението към 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

The effort sharing should be based on a national cap applicable to GHG emissions from all 
sources, including the ETS sectors.

Изменение 62
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен 
дял, установен за тази държава-членка 
в приложението на настоящото 
решение в съответствие с нейните 
емисии през 2005 г.

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, всяка държава-
членка приспособява към 2020 г. своите 
емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, установени за 
тази държава-членка, така че 
референтната година да е 1990 г.

Or. pl

Обосновка

1990 is the first year applicable for calculating reductions of CO2 emissions in countries 
signatory to Kyoto.

Изменение 63
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
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изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
1990 г.

Or. en

Обосновка

Taking 1990 as reference year is essential for ensuring more equity between member states, 
and for recognising past efforts of some member states which have significantly reduced 
emissions between 1990 and 2005. It would also be in accordance with the recommendations 
from the European Council which called for the new effort-sharing regime to recognise and 
consider the past achievements of member states. 1990 is used as the reference year within 
the framework of the Kyoto Protocol, but also by the EU when setting its reduction targets.

Изменение 64
Anni Podimata

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, най-малко с 
процентен дял, установен за тази 
държава-членка в приложението на 
настоящото решение в съответствие с 
нейните емисии през 2005 г.
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Or. en

Изменение 65
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За изпълнението на задълженията 
по този член не могат да се използват 
кредити от дейности по проекти, 
освен ако не е гарантирано най-малко 
30% намаление на вътрешните 
емисии на парникови газове на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Whereas a continued use of the improved external mechanisms might be possible after the 
conclusion of the post-2012 international agreement, these credits should not be used to 
dilute the necessary domestic emission reduction effort by the EU.

Изменение 66
András Gyürk

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, не надвишават средните 
годишни емисии на парникови газове 
на тази държава-членка от същите 
източници за годините 2008, 2009 и 
2010 г., както е докладвано и 

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно емисиите на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че емисиите не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението. По отношение на 
определението за начална точка на 
това линейно ограничаване всяка 
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проверено в съответствие с 
Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО. 

държава-членка може да избира 
между следните две възможности:

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

- целта, определена за тази държава-
членка в Протокола от Киото; или

- средната годишна стойност на 
емисиите на тази държава-членка за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в 
съответствие с Решение 280/2004/ЕО.

Or. en

Обосновка

The substance of the two subparagraphs remains unchanged, but references to the limitation 
to non-ETS are removed. The linear limitation would be based on the Kyoto commitments as 
a starting point. Nevertheless since the use of flexible mechanism credits in meeting the Kyoto 
commitments will most probably change in the post Kyoto period (i.e. after 2012) there is a 
need to preserve the possibility to choose the average of the years 2008-2010.

Изменение 67
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, не 
надвишават средните годишни емисии 
на парникови газове на тази държава-
членка от същите източници за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, не 
надвишават средните годишни емисии 
на парникови газове на тази държава-
членка от същите източници за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
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с Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО.

с Директива 2003/87/EО и докладвано 
съгласно Решение 280/2004/ЕО.

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, 
за да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, за да гарантира, че тези емисии 
не надхвърлят през 2020 г. 
максималното равнище за тази страна, 
определено в приложението.

Or. en

Изменение 68
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, не 
надвишават средните годишни емисии 
на парникови газове на тази държава-
членка от същите източници за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
с Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО. 

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, не 
надвишават средните годишни емисии 
на парникови газове на тази държава-
членка от същите източници за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
с Директива 2003/87/EО и както е 
декларирано в съответствие с 
Решение 280/2004/ЕО. 

Or. ro
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Изменение 69
Herbert Reul

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, 
за да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. 
максималното равнище за тази 
страна, определено в приложението.

заличава се

Or. de

Обосновка

Linear reduction takes no account of technology pushes / technological developments, which 
do not proceed in a linear manner. Furthermore, the subsidiarity principle applies. The 
objective must be the decisive factor.

Изменение 70
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия,
за да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, за да гарантира, че тези емисии 
не надхвърлят през 2020 г. 
максималното равнище за тази страна, 
определено в приложението.

Or. ro
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Обосновка

 In order to reduce greenhouse gas emissions it is necessary to invest in energy-efficient, non-
polluting technologies: all Member States should have the opportunity to use such 
technologies on the basis of an investment plan with measurable indicators and a non-linear 
model which, at the end of the investment period, can achieve the same emissions level as the 
linear model proposed by the Commission. 

Изменение 71
Alyn Smith

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В изпълнение на разпоредбите на 
параграф 2 държавите-членки ще 
гарантират, че ограничаването на 
техните емисии на парникови газове 
отчита конкретните териториални 
пречки, обусловени от постоянни и 
тежки географски и демографски 
неблагоприятни условия.

Or. en

Обосновка

Burden sharing should reflect the Community's goals on economic, social and territorial 
cohesion.

Изменение 72
Herbert Reul

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2% от праговата 

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 5% от праговата 
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стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година или да ги 
прехвърли на друга държава-членка, 
която може да използва 
прехвърленото количество, за да 
спази своята прагова стойност за 
емисии на парникови газове за 
годината, през която са реализирани 
съответните наднормени намаления 
на емисии.

Or. de

Обосновка

See corresponding justifications for amendments to the recitals.

Изменение 73
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 1 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. en
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Обосновка

For several Member States a 2% banking would represent a major part of their reduction 
obligation, and therefore it could jeopardise a true linear reduction. Using instead a 1% as 
the maximum quantity provides a higher certainty that indeed Member States’ emissions will 
take downward trajectory.

Изменение 74
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако емисиите на дадена държава-
членка са над праговата стойност, 
посочена в параграф 2, държавата-
членка трябва да компенсира 
изоставането през следващата година 
чрез умножаване на наднормените 
емисии от предходната година със
задължителен допълнителен 
коефициент 1,3. Ако емисиите на 
дадена държава-членка са под 
праговата стойност, определена в 
параграф 2, тя може да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите към следващата година.

Or. en

Обосновка

Since the total amount of emission reductions is what counts to combat climate change, 
penalties alone are not enough. The Commission should apply the same restoration factor of 
1.3, which is also used in the Kyoto Protocol compliance mechanism.
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Изменение 75
András Gyürk

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 3 а (нов)
Държавите-членки гарантират, че за 
периода 2008-2012 г., в съответствие с 
Протокола от Киото или в случай че 
подписването на нова международна 
конвенция по изменението на 
климата бъде отложено, до момента 
на влизането му в сила, намаленията 
на емисиите, постигнати в резултат 
от проектните дейности, съгласно 
определенията на член 17 от 
Протокола от Киото и в 
съответствие с член 3 от Протокола 
от Киото, квотите, които се 
прехвърлят от друга държава-членка 
като част от неизползваните 
годишни квоти на емисиите, 
представляват допълнение към 
вътрешните мерки, взети от 
държавите-членки.

Or. hu

Обосновка

The Kyoto Protocol states that flexibility mechanisms should be supplementary to crucially 
important national measures. Specifying the supplementary nature of flexibility measures in 
the Decision is justified in order to prevent situations whereby Member States may not be able 
to meet obligations which subsequently enter into force.
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Изменение 76
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Емисиите на парникови газове на 
Общността от сектори, които не 
попадат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО, продължават да 
намаляват годишно след 2020 г., 
което води до общо намаление на 
тези емисии с най-малко 80% към 
2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г., 
като крайната цел е да се премахнат 
емисиите на парникови газове от 
използване на изкопаеми горива в 
рамките на Европейския съюз. До 
2011 г. Комисията проучва дали е 
целесъобразно да диференцира 
общностната цел за намаляване на 
емисиите за допълнителен период, 
като в противен случай държавите-
членки гарантират годишно 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, попадащи в обхвата 
на настоящото решение, с 
унифициран фактор за намаляване.

Or. en

Обосновка

If the EU aims to respect its 2-degree objective, it should already be putting its emissions on a 
longer-term trajectory. The Environment Council has already indicated that EU emissions 
should be cut by up to 80% by 2050.
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Изменение 77
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. За да се гарантира, че 
потенциалът за намаляване на 
потреблението на енергия в ЕС с 20 % 
до 2020 г. е реализиран, 
индикативната цел на Плана за 
действие за енергийна ефективност: 
Реализиране на потенциала 
(COM(2006)0545) става 
задължителна за държавите-членки 
на ЕС.
За тази цел Европейската комисия 
предлага мерки не по-късно от 2009 г.

Or. en

Обосновка

Energy conservation is the most cost-effective way to tackle climate change, yet the efficiency 
target set by the EU is the only 2020 objective that is not legally binding. Achieving Europe's 
potential in the sector must be a primary aim as a first step towards a stable atmosphere, the 
interest of the EU economy and the wellbeing of its citizens. Converting the energy efficiency 
target into a legally binding objective is the only way to secure this focus.

Изменение 78
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава-членка може да 
прехвърли на друга държава-членка  
част от правата си за емисии на 
парникови газове, позволени съгласно 
член 3, параграфи 1 и 2. 
Придобиващата държава-членка 
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може да използва придобитите права 
за емисии, за да изпълни своите 
задължения по член 3.

Or. en

Изменение 79
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на кредити от дейности по 
проекти

Използване на кредити от дейности по 
проекти и прехвърляне на наднормено 
национално намаляване на емисии

Or. en

Изменение 80
Miloslav Ransdorf

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – букви от а до в

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г. от видове проекти, приети от 
всички държави-членки в съответствие 
с Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г.

а) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г. от видове проекти, приети от 
всяка държава-членка в съответствие с 
Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г.

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите от 1 януари 2013 г. от 
проекти, регистрирани през периода 
2008—2012 г., чийто вид е бил приет от 
всички държави-членки в съответствие 
с Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г.

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите от 1 януари 2013 г., чийто 
вид е бил приет от всяка държава-
членка в съответствие с Директива 
2003/87/EО през периода 2008—2012 г.
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в) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно 
намаления на емисиите получени от 
проекти, осъществени в най-слабо 
развитите страни, чийто вид е бил 
приет от всички държави-членки в 
съответствие с Директива 
2003/87/EО през периода 2008—2012 г., 
до ратифицирането на споразумение 
между тези страни и Общността 
или до 2020 г., в зависимост от това, 
кое от двете събития ще настъпи по-
рано.

Or. en

Обосновка

It is irrelevant for climate change whether climate action is taken within the EU or elsewhere. 
Climate action is a worldwide challenge and responsibility. Thus all countries, sectors, and 
greenhouse gases should be integrated into a single climate action regime – as far as possible 
– even if no ideal solution would be reached. This will a have damping effect on CO2 / power 
prices and will thus benefit the competitiveness of industry.

Изменение 81
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г. от видове проекти, приети от 
всички държави-членки в 
съответствие с Директива 
2003/87/EО през периода 2008—2012 г.

а) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г.

Or. en
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Изменение 82
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г. от видове проекти, приети от 
всички държави-членки в съответствие с 
Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г.

Сертифицирани намаления на емисиите 
(CER) и единици намаление на емисии 
(ERU), издадени относно намаления на 
емисиите до 31 декември 2012 г. от 
видове проекти за възобновяема 
енергия и ефективност по отношение 
на търсенето, приети от всички 
държави-членки в съответствие с 
Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г., с изключение на CER от 
големи хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage. Renewable energy and demand side efficiency 
projects are guaranteed to not represent exporting EU industrial activities.

Изменение 83
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите от 1 януари 2013 г. от 
проекти, регистрирани през периода 
2008—2012 г., чийто вид е бил приет 
от всички държави-членки в 
съответствие с Директива 
2003/87/EО през периода 2008—2012 г.

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите от 1 януари 2013 г. от 
проекти, регистрирани през периода 
2008—2012 г.
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Or. en

Изменение 84
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите от 1 януари 2013 г. от 
проекти, регистрирани през периода 
2008—2012 г., чийто вид е бил приет от 
всички държави-членки в съответствие с 
Директива 2003/87/EО през периода 
20082012 г.

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г. от видове проекти за 
възобновяема енергия и ефективност 
по отношение на търсенето, приети 
от всички държави-членки в 
съответствие с Директива 2003/87/EО 
през периода 2008—2012 г., с 
изключение на CER от големи 
хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage. Renewable energy and demand side efficiency 
projects are guaranteed to not represent exporting EU industrial activities.

Изменение 85
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите получени от проекти, 
осъществени в най-слабо развитите 

Сертифицирани намаления на емисиите, 
издадени относно намаления на 
емисиите получени от проекти за 
възобновяема енергия и ефективност 
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страни, чийто вид е бил приет от всички 
държави-членки в съответствие с 
Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г., до ратифицирането на 
споразумение между тези страни и 
Общността или до 2020 г., в зависимост 
от това, кое от двете събития ще 
настъпи по-рано.

по отношение на търсенето, 
осъществени в най-слабо развитите 
страни, чийто вид е бил приет от всички 
държави-членки в съответствие с 
Директива 2003/87/EО през периода 
2008—2012 г. с изключение на CER от 
големи хидроенергийни проекти, до 
ратифицирането на споразумение между 
тези страни и Общността или до 2020 г., 
в зависимост от това, кое от двете 
събития ще настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage. Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean 
financial incentives promoting carbon leakage. Renewable energy and demand side efficiency 
projects are guaranteed to not represent exporting EU industrial activities.

Изменение 86
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите получени от проекти, 
осъществени в най-слабо развитите 
страни, чийто вид е бил приет от 
всички държави-членки в 
съответствие с Директива 
2003/87/EО през периода 2008—2012 г., 
до ратифицирането на споразумение 
между тези страни и Общността или до 
2020 г., в зависимост от това, кое от 
двете събития ще настъпи по-рано.

в) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите получени от проекти, 
осъществени в най-слабо развитите 
страни през периода 2008—2012 г., до 
ратифицирането на споразумение между 
тези страни и Общността или до 2020 г., 
в зависимост от това кое от двете 
събития ще настъпи по-рано.

Or. en
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Изменение 87
Nikolaos Vakalis

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на 
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по
изменението на климата.

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на 
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата, както и че 
тези кредити не само съответстват 
на стриктните екологични и 
социални критерии, но също така и 
на допълнителните критерии, 
отговарящи на международните 
изисквания за качество, като напр. 
„Златен стандарт“.

Or. el

Обосновка

It is necessary to ensure that the compensations are additional and ‘genuine’, ensuring that 
use of the credits will in fact contribute to a reduction in local emissions, while at the same 
time enabling Member States to retain a degree of flexibility in their efforts to contribute to 
overall EU objectives.

Изменение 88
Anni Podimata

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 

Държавите-членки гарантират, че най-
малко 50 % от такива кредити са 
придобити от най-слабо развитите 
държави и развиващите се малки 
островни държави, така че да се 
разширява географската база за 
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изменението на климата. справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 89
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на 
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на
международно споразумение по 
изменението на климата.

Държавите-членки следва да 
гарантират, че тяхната политика на 
придобиване на такива кредити 
разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 90
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на 
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 
изменението на климата.

Държавите-членки трябва да 
гарантират, че тяхната политика на 
придобиване на такива кредити 
разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 
изменението на климата.
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Or. ro

Обосновка

This is for clarity and precision.

Изменение 91
Miloslav Ransdorf

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След сключването на 
международно споразумение по 
изменение на климата, държавите-
членки имат право да използват само 
сертифицирани намаления на 
емисиите (CER) от трети страни, 
ратифицирали това споразумение.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is irrelevant for climate change whether climate action is taken within the EU or elsewhere. 
Climate action is a worldwide challenge and responsibility. Thus all countries, sectors, and 
greenhouse gases should be integrated into a single climate action regime – as far as possible 
– even if no ideal solution would be reached. This will a have damping effect on CO2 / power 
prices and will thus benefit the competitiveness of industry.

Изменение 92
Dragoş Florin David

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След сключването на международно 
споразумение по изменение на климата, 
държавите-членки имат право да 
използват само сертифицирани 

3. След сключването на международно 
споразумение по изменение на климата, 
държавите-членки имат право да 
използват само сертифицирани 
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намаления на емисиите (CER) от трети 
страни, ратифицирали това 
споразумение.

намаления на емисиите (CER) и 
единици намаление на емисии (ERU)
от трети страни, ратифицирали това 
споразумение.

Or. en

Изменение 93
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След сключването на международно 
споразумение по изменение на климата, 
държавите-членки имат право да 
използват само сертифицирани 
намаления на емисиите (CER) от трети 
страни, ратифицирали това 
споразумение.

3. След сключването на международно 
споразумение по изменение на климата, 
държавите-членки имат право да 
използват само сертифицирани 
намаления на емисиите (CER) и 
единици намаление на емисии (ERU)
от трети страни, ратифицирали това 
споразумение.

Or. ro

Обосновка

ERUs should be taken into account as well as CERs in the calculations. 

Изменение 94
Miloslav Ransdorf

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 3 % 
от емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 

заличава се
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2003/87/EО през 2005 г.
Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

It is irrelevant for climate change whether climate action is taken within the EU or elsewhere. 
Climate action is a worldwide challenge and responsibility. Thus all countries, sectors, and 
greenhouse gases should be integrated into a single climate action regime – as far as possible 
– even if no ideal solution would be reached. This will a have damping effect on CO2 / power 
prices and will thus benefit the competitiveness of industry.

Изменение 95
Herbert Reul

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 3% от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 2005 г.

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 10% от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 1990 г.

Or. de

Обосновка

See corresponding justification to amendment to recital 13.
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Изменение 96
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 3% от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 2005 г.

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 4% от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 2005 г.

Or. fr

Обосновка

Consistency with Amendment 5 (to recital 13).

Изменение 97
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 3 % от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 2005 г. Разрешено е 
прехвърлянето на неизползвани 
количества между държавите-членки.

4. Използваните от всяка държава-
членка съгласно параграфи 1, 2 и 3 
кредити не надхвърлят годишно 3 % от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 1990 г. Разрешено е 
прехвърлянето на неизползвани 
количества между държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Taking 1990 as reference year is essential for ensuring more equity between member states, 
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and for recognising past efforts of some member states which have significantly reduced 
emissions between 1990 and 2005. It would also be in accordance with the recommendations 
from the European Council which called for the new effort-sharing regime to recognise and 
consider the past achievements of member states. 1990 is used as the reference year within 
the framework of the Kyoto Protocol, but also by the EU when setting its reduction targets.

Изменение 98
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки или пренасянето им 
за следващата година. В държави-
членки, засегнати в значителна 
степен от международния 
транзитен автомобилен трафик, 
годишното използване на кредити 
може да бъде удвоено. Комисията 
предлага обективни правила за 
определяне на равнището на 
международния транзитен 
автомобилен трафик, на базата на 
което засегнатите държави-членки 
могат да използват такива 
допълнителни кредити. Тези правила 
се договарят съгласно член 9, 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Certain Member States are obliged to support a high-intensity international road transit, 
resulting in higher CO2  emissions at national level: they have, however, no choice under the 
principle of freedom of movement. These Member States should have the option of being able 
to offset those emissions from lorries and cars in transit by purchasing supplementary credits.
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Изменение 99
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки ще използват 
само проектни кредити от проекти 
за възобновяема енергия и за 
ефективност при крайното 
потребление, които изпълняват 
критериите за високо качество, 
гарантиращи допълняемостта на 
проектите, както и техния принос за 
устойчивото развитие. Критериите 
за качество следва да отговарят най-
малко на вида проекти „Златен 
стандарт“ или на еквивалентен вид. 
Следва да се допускат само кредити 
от водноелектрически проекти под 10 
MW и само при условие че са 
изпълнени критериите на 
Световната комисия по язовирите.

Or. en

Обосновка

The Gold Standard can be used as a quality standard for CDMs, as it is an independent, 
transparent, internationally recognised organization benchmarking “high quality” projects.
The standard is restricted to renewable energy and end-use efficiency projects, requiring that 
projects follow a conservative interpretation of the UNFCCC-additionality test.

As large hydroelectricity projects often entail devastating social and environmental impacts, 
the criteria proposed by the World Commission on Dams should be used to prevent such 
impacts.
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Изменение 100
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки ще използват 
само проектни кредити от проекти 
за възобновяема енергия и проекти за 
ефективност при крайното 
потребление, които изпълняват 
критериите за високо качество, 
гарантиращи допълняемостта на 
проектите, както и техния принос за 
устойчивото развитие. Критериите 
за качество следва да отговарят най-
малко на вида проекти „Златен 
стандарт“ или на еквивалентен вид. 
Следва да се допускат само кредити 
от водноелектрически проекти под 10 
MW и само при условие че са 
изпълнени критериите на 
Световната комисия по язовирите.

Or. en

Обосновка

The Gold Standard is an independent, transparent, internationally recognised organization 
benchmarking “high quality” projects. The standard is restricted to renewable energy and 
end-use efficiency projects, and it requires that projects follow a conservative interpretation 
of the UNFCCC-additionality test. It also requires evidence by a UNFCCC-accredited 
independent third party that the project is making a real contribution to sustainable 
development, including the provision of social benefits.

Изменение 101
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В своите годишни доклади, съгласно 1. До 31 март през следващата година 
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член 3 от Решение 280/2004/EО, 
държавите-членки докладват своите 
годишни емисии, произтичащи от 
прилагането на член 3 и използването 
на кредити в съответствие с член 4.

държавите-членки докладват своите 
годишни емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, относно всички 
прехвърляния на наднормени 
намаления на емисии, предприети или 
получени в съответствие с член 3, 
параграфи 3 и 3а, и относно 
използването на кредити в съответствие 
с член 4.

На Комисията се предоставя 
правомощието да изменя 
изискванията за наблюдение и доклад, 
съгласно Решение 280/2004/ЕО в 
контекста на придобития опит от 
прилагането на настоящото 
решение. Комисията проверява 
докладите преди края на април след 
месеца, в който докладите е трябвало 
да бъдат представени.

Or. en

Обосновка

Solid and independent monitoring, reporting and verification on a yearly and timely basis 
have to be applied across the Member States. This important aspect is not clearly specified in 
the Commission’s proposal and thus it should be made more explicit. Ensuring annual 
emission cuts needs annual and timely reporting. The Decision should enable the Commission 
to evaluate on a timely basis whether a Member State has complied with the Decision. 
Accurate and timely reporting therefore needs to be compulsory.

Изменение 102
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка втора година, започвайки с 
доклада за емисиите от 2013 г., оценката 
включва и прогнози за очаквания 
напредък на Общността и държавите-
членки по отношение на изпълнението 

Всяка година, започвайки с доклада за 
емисиите от 2013 г., оценката включва и 
прогнози за очаквания напредък на 
Общността и държавите-членки по 
отношение на изпълнението на поетите 
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на поетите във връзка с настоящото 
решение ангажименти. Държавите-
членки представят актуална 
информация за прогнозирания напредък 
преди 1 юли 2016 г.

във връзка с настоящото решение 
ангажименти. Държавите-членки 
представят актуална информация за 
прогнозирания напредък преди 1 юли 
2014 г. и за всяка следваща година.

Or. en

Обосновка

The Decision should introduce a tighter time framework for evaluating Member States’ 
progress in implementing the Decision starting earlier than proposed and on a yearly basis.

Изменение 103
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Доклад относно мерките на 

Комисията за подпомагане на 
изпълнението на ангажиментите

1. Комисията изготвя доклад, 
определящ допълнителните мерки, 
които следва да се предприемат на 
равнището на Общността, за да се 
гарантира изпълнението на 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящото 
решение, и целите относно 
ефективността, определени от 
Европейския съвет през март 2007 г. 
По-специално, докладът включва:
а) оценка на постигнатия напредък в 
държавите-членки по отношение на 
подобряването на енергийната 
ефективност;
б) резултатите от разглеждането на 
уместността на директива относно 
„бели“ сертификати, посочени в член 
4, параграф 5 от Решение 2006/32/ЕО, 
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по-специално този доклад показва 
потенциала за задължителна 
система на Общността за търгуване 
на бели сертификати;
в) подробни предложения за 
намаляване на емисии от 
домакинства и търговски сгради 
посредством засилени стандарти по 
отношение на продукти и сгради, с 
цел да се гарантира, че до 2020 г. 
всички нови домакинства и търговски 
сгради няма да са източник на 
въглерод;
г) оценка на въздействието на 
секторните политики на ЕС върху 
емисиите на парникови газове на 
Общността и потенциала за 
намаляване на емисиите, свързан с 
тези политики.
2. Комисията представя този доклад 
на Европейския парламент и Съвета 
до 1 септември 2009 г. До 30 юни 2010 
г. тя представя необходимите 
законодателни предложения, за да се 
гарантира, че целта на Общността 
за енергийната ефективност за 2020 
г., за която е взето решение от 
Европейския съвет през март 2007 г., 
е изпълнена и че другите политики на 
Общността допринасят по подходящ 
начин за постигане на целите на 
политиката в областта на климата.

Or. en

Обосновка

Builds on amendment 17 by the Draftsman, adding provisions on ensuring the target set by 
European Council in March 2007 for improving Community energy efficiency by 20% by 
2020, is implemented in binding EU legislation and met.
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Изменение 104
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Въздействие на мерките на 

Общността относно 
ангажиментите на държавите-

членки по отношение на общата цел 
на Общността

1. В случаите когато предложените 
политики и мерки на Общността 
биха могли да окажат съществено 
въздействие върху постигането на 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
Общността и държавите-членки в 
нея, оценката на регулаторното 
въздействие на всяко предложение на 
Комисията включва количествено 
измерване на въздействието, ако има 
такова, върху емисиите на парникови 
газове за Общността и по отношение 
на всяка държава-членка.
2. До 31 декември 2010 г. и на всеки 
три години след това Комисията 
изготвя доклад относно 
въздействието на политиките и 
мерките на Общността, които са 
насочени към ограничаване на 
емисиите на парникови газове, 
целящи постигане от страна на 
Общността и всяка държава-членка 
на ограничаване на емисиите на 
парникови газове в съответствие с 
разпоредбите на настоящото 
решение.

Or. en

Обосновка

The mainstreaming of climate change concerns into current and future EU policies is 
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essential for ensuring coherence and efficiency in EU-level action. Climate change has 
become a horizontal issue and should be treated as such. It is therefore necessary to regularly 
evaluate the impact of Community policies on the greenhouse gas emissions efforts assumed 
by the Community as a whole and by each Member State.

Изменение 105
András Gyürk

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Ново финансиране на Общността за 

нисковъглеродни и 
енергийноефективни технологии 

(1) Част от приходите, събрани от 
продажба чрез търг на квоти съгласно 
схемата на Общността, определена в 
съответствие с член 10 от 
Директива 2003/87/ЕИО, се 
инвестират във фонд на равнище на 
Общността за:
а) насърчаване и използване на 
нисковъглеродни и 
енергийноефективни мерки в 
домакинствата и обществените 
сгради;
б) насърчаване и използване на 
нисковъглеродни транспортни 
технологии и практики.
(2) Целта на фонда е да се увеличи, 
доколкото е възможно, 
финансирането от частния сектор.
(3) Комисията представя конкретни
предложения за размера, 
функционирането и 
предназначението на този фонд до 30 
юни 2010 г.

Or. hu
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Обосновка

Investing a proportion of ETS income in a fund is an objective which should be supported. 
The fund should be used to support energy efficiency investment in communal rather than 
financial buildings.

Изменение 106
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Механизъм за привеждане в 

съответствие
1. Когато емисиите на парникови 
газове на дадена държава-членка от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО, надвишават 
годишните прагови стойности по 
член 3 от настоящото решение, тази 
държава-членка заплаща глоба за 
превишени емисии, равняваща се на 
стойността, определена в член 16 от 
Директива 2003/87/ЕО. Глобата за 
превишени емисии се заплаща на фонд 
на Общността, предназначен за 
финансиране на мерки за смекчаване 
на изменението на климата.
2. Комисията приема мерки за 
създаване на фонда на Общността, 
посочен в параграф 1. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
решението, като го допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 9, параграф 2.
3. В допълнение към параграф 1, 
общата стойност, с която е 
превишена граничната стойност в 
тонове еквивалент на въглероден 
диоксид, се приспадат от 
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последващото количество квоти, 
продавани чрез търг от държавата-
членка, в съответствие с 
разпоредбите на член 10, параграф 2 
от Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Builds on amendment 17 by the Draftsman, adding provisions on ensuring the target set by  
European Council in March 2007 for improving Community energy efficiency by 20% by 
2020, is implemented in binding EU legislation and met.

Изменение 107
Nikolaos Vakalis

Предложение за решение
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат след
сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
задължителни намаления, надвишаващи 
тези от член 3.

1. След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
задължителни намаления, надвишаващи 
тези от член 3, Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета предложение за изменение на 
настоящото решение.

2. От годината, следваща 
сключването на споразумението, 
посочено в параграф 1, емисиите на 
Общността на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО през 2020 г., 
съобразно член 3, параграф 1, се 
намаляват допълнително с 
количество, равно на общото 
допълнително намаление на емисии 
на парникови газове в Общността от 
всички източници, за което 
международното споразумение 
задължава Общността, умножено с 
дела на държавата-членка в общото 
намаление на емисии на парникови 
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газове в Общността за 2020 г., за 
което държавите-членки дават своя 
принос чрез намаления на емисиите 
на парникови газове от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, съгласно член 3.

3. Всяка държава-членка поема част 
от допълнителното задължение на 
Общността, пропорционална на 
нейния дял от общите емисии на 
Общността за 2020 г от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, съгласно член 3.
Комисията изменя приложението за 
да приведе праговите стойности на 
емисиите в съответствие с първа 
алинея. Тази мярка, предназначена да 
измени несъществени елементи на 
решението, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 9, параграф 
2;
4. Държавите-членки могат да 
увеличат използването на кредити за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, предвидени в член 4, параграф 
4, от трети страни, които са 
ратифицирали споразумението, 
предвидено в параграф 1 и в 
съответствие с параграф 5, с 
количество, достигащо до 
половината от допълнителните 
намаления, съобразно параграф 2.
Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.
5. Комисията приема мерки за да 
гарантира използването от страна 
на държавите-членки на 
допълнителни видове проектни 
кредити или на други механизми, 
създадени от международното 
споразумение, ако това е уместно. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 72/78 AM\732191BG.doc

BG

решението, като го допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 9, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Upon the conclusion by the Community of an international agreement on climate change, this 
decision will need to be amended to take account of the new situation.

Изменение 108
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
увеличат използването на кредити за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, предвидени в член 4, параграф 
4, от трети страни, които са 
ратифицирали споразумението, 
предвидено в параграф 1 и в 
съответствие с параграф 5, с 
количество, достигащо до 
половината от допълнителните 
намаления, съобразно параграф 2.

заличава се

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

The use of project credits should be allocated on top and not instead of domestic reduction 
efforts as defined in Article 3. To ensure the technological innovation necessary for the much 
higher greenhouse gas reductions needed beyond 2020, and the adequate incentivisation for 
emerging countries to develop greenly, the EU needs to lead by example. Allowing Member 
States to transfer credits would disincentivise innovation.
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Изменение 109
András Gyürk

Предложение за решение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Разширяване на обхвата на 

Директива 2003/87/ЕО
Максималното количество емисии 
съобразно член 3 на настоящото 
решение се привежда в съответствие 
с количеството на квотите за емисии 
на парникови газове, издадени съгласно 
член 11 на Директива 2003/87/ЕО 
вследствие на промяната в броя на 
източниците, попадащи в обхвата на 
Директивата, последвала 
окончателното одобряване от 
Комисията на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. съгласно Директива 
2003/87/ЕО. Комисията публикува 
стойностите, получени в резултат 
на това актуализиране.

Or. en

Обосновка

Given that the scope of this Decision will be inclusive of the ETS, rather then complementary 
as today, there will be no need for an adjustment mechanism to take account of any increase 
under the ETS as it will not in any way influence the total national target quantities.
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Изменение 110
Fiona Hall

Предложение за решение
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя доклад относно 
изпълнението на настоящото решение. 
Комисията представя този доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
31 октомври 2016 г., придружен от 
предложения, когато е уместно.

Комисията изготвя годишен доклад 
относно изпълнението на настоящото 
решение. Комисията представя този 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета до 31 октомври всяка година, 
придружен от предложения, когато е 
уместно.

Or. en

Обосновка

The Decision should introduce a tighter time framework for evaluating Member States’ 
progress in implementing the Decision starting earlier than proposed and on a yearly basis.

Изменение 111
Adam Gierek

Предложение за решение
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. pl

Обосновка

In view of the proposal made regarding Article 3, it is desirable to delete the annex 
concerning CO2 emissions limits set by the Member States.
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Изменение 112
Herbert Reul

Предложение за решение
Приложение 2 – колона 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прагови стойности за емисиите на 
парникови газове на държавите-членки 
към 2020 г. в сравнение с равнищата на 
емисиите за източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО през 2005 г.

Прагови стойности за емисиите на 
парникови газове на държавите-членки 
към 2020 г. в сравнение с равнищата на 
емисиите за източници извън обхвата на 
Директива 1990/87/ЕО през 1990 г.

(Необходимо е стойностите да бъдат преизчислени)

Or. de

Обосновка

The reference year should be 1990. COM is called on to recalculate the figures accordingly.

Изменение 113
András Gyürk

Предложение за решение
Приложение

Текст, предложен от Комисията

Прагови стойности за 
емисиите на парникови 
газове на държавите-
членки към 2020 г. в 

сравнение с равнищата 
на емисиите за 

източници извън 
обхвата на Директива 

2003/87/ЕО през 2005 г.

Емисии на парникови 
газове на държавите-
членки през 2020 г. 

вследствие на 
прилагането на член 3

(в тонове CO2-
еквивалент)

Белгия -15% 70954356
България 20% 35161279

Чешка република 9% 68739717
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Дания -20% 29868050
Германия -14% 438917769
Естония 11% 8886125

Ирландия -20% 37916451
Гърция -4% 64052250

Испания -10% 219018864
Франция -14% 354448112
Италия -13% 305319498
Кипър -5% 4633210
Латвия 17% 9386920
Литва 15% 18429024

Люксембург -20% 8522041
Унгария 10% 58024562
Малта 5% 1532621

Нидерландия -16% 107302767
Австрия -16% 49842602
Полша 14% 216592037

Португалия 1% 48417146
Румъния 19% 98477458
Словения 4% 12135860
Словакия 13% 23553300

Финландия -16% 29742510
Швеция -17% 37266379

Обединеното кралство -16% 310387829
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Изменение

Емисии на парникови 
газове на държавите-
членки през 2020 г. 

вследствие на 
прилагането на член 3

(в тонове CO2-
еквивалент)

сектори на СТЕ + 
сектори извън СТЕ

Прагови стойности за 
емисиите на парникови 
газове на държавите-
членки към 2020 г. в 
сравнение с целта на 
Протокола от Киото

сектори на СТЕ + 
сектори извън СТЕ

Белгия 110.535 -18%
България 100.043 -18%

Чешка република 146.541 -18%
Дания 45.402 -18%

Германия 798.368 -18%
Естония 32.155 -18%

Ирландия 51.526 -18%
Гърция 109.662 -18%

Испания 273.256 -18%
Франция 462.419 -18%
Италия 396.270 -18%
Кипър -18%
Латвия 19.546 -18%
Литва 32.278 -18%

Люксембург 7.774 -18%
Унгария 88.948 -18%
Малта -18%
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Нидерландия 164.207 -18%
Австрия 56.394 -18%
Полша 434.302 -18%

Португалия 62.638 -18%
Румъния 213.093 -18%
Словения 15.355 -18%
Словакия 54.355 -18%

Финландия 58.223 -18%
Швеция 61.531 -18%

Обединеното кралство 559.581 -18%

Or. en

Обосновка

According to this proposal, to reach the objective the Commission’s proposal sets for 2020, it 
would require a common 18% reduction for each Member State relative to its Kyoto Protocol 
target. ETS would stay the same as in the Commission’s proposal – COM(2008)0016 final -
COD 2008/0013. Cyprus and Malta are not Annex I countries and they do not have Kyoto 
Protocol targets. Their figures should therefore be negotiated.
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