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Изменение 122
Konrad Szymański

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

Обосновка

Implementation of an extra  EU verification process of the projects apart from global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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. от видове проекти, одобрени в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в Протокола от Киото и 
всяко последващо международно 
споразумение.

Or. en
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Обосновка

Due to the fact that there are internationally agreed procedures in force for the approval of JI 
and CDM projects, already agreed by the EU, there is no need for a supplementary approval 
by all member states.

Изменение 124
Robert Goebbels

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. от видове проекти, приети в 
съответствие с условията и 
процедурите, приети за прилагане на 
член 6 и член 12 от Протокола от 
Киото и последващите решения, 
взети в съответствие с него.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

а) Сертифицирани намаления на 
емисиите (CER), временни 
Сертифицирани намаления на 
емисиите (tCER), дългосрочни 
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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 (lCER)  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.

Or. en

Изменение 126
Roberto Musacchio

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. от видове проекти за 
възобновяеми източници на 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 сертифицирани 
намаления на емисии от големи 
хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It is important that CERs are clearly referred to renewable energy sources projects.
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Изменение 127
Johannes Lebech

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. от видове проекти "Златен 
стандарт", приети от всички държави-
членки в съответствие с Директива 
2003/87/EО през периода 2008—2012 г.

Or. en

Изменение 128
Robert Goebbels

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, приети в съответствие с 
условията и процедурите, приети за 
прилагане на член 6 и член 12 от 
Протокола от Киото и последващите 
решения, взети в съответствие с 
него.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.
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Изменение 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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., от вида проект, одобрен 
в съответствие с процедурите, 
предвидени в Протокола от Киото и 
всяко последващо международно 
споразумение.

Or. en

Обосновка

Due to the fact that there are internationally agreed procedures in force for the approval of JI 
and CDM projects, already agreed by the EU, there is no need for a supplementary approval 
by all member states.

Изменение 130
Konrad Szymański

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 преди 2013 г.

Or. en
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Обосновка

Implementation of an extra  EU verification process of the projects apart from global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 131
Roberto Musacchio

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 за възобновяеми източници на 
енергия и ефективност по отношение 
на търсенето, 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., с 
изключение на сертифицирани 
намаления на емисии от големи 
хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It is important that CERs are clearly referred to renewable energy sources projects.

Изменение 132
Johannes Lebech

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 

б) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите от 1 януари 2013 г. от 
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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.

видове проекти "Златен стандарт", 
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.

Or. en

Изменение 133
Robert Goebbels

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, които са били приети в 
съответствие с условията и 
процедурите, приети за прилагането 
на член 6 от Протокола от Киото и 
последващи решения в съответствие 
с него, 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

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.
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Изменение 134
Konrad Szymański

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, 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

Implementation of an extra  EU verification process of the projects apart from global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 

в) Сертифицирани намаления на 
емисиите, издадени относно намаления 
на емисиите получени от проекти, 
осъществени в най-слабо развитите 
страни, чийто вид е бил одобрен в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в Протокола от Киото и 
всяко последващо международно 
споразумение, до ратифицирането на 
споразумение между тези страни и 
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2020 г., в зависимост от това, кое от 
двете събития ще настъпи по-рано.

Общността или до 2020 г., в зависимост 
от това, кое от двете събития ще 
настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

Due to the fact that there are internationally agreed procedures in force for the approval of JI 
and CDM projects, already agreed by the EU, there is no need for a supplementary approval 
by all member states.

Изменение 136
Roberto Musacchio

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 за 
възобновяеми източници на енергия и 
ефективност 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 сертифицирани 
намаления на емисии от големи 
хидроенергийни проекти и 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 important that CERs are clearly referred to renewable energy sources projects.
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Изменение 137
Johannes Lebech

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 видове 
проекти "Златен стандарт", 
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

Изменение 138
Konrad Szymański

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
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Обосновка

Implementation of an extra  EU verification process of the projects apart from global 
accepted regime is not necessary.

Изменение 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 140
Evangelia Tzampazi

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки използват 
само проектни кредити от проекти 
за  възобновяеми източници на 
енергия и проекти за  ефективност 
при крайното потребление, които 
изпълняват високите критерии за 
качество, гарантиращи 
допълняемостта на проектите, 
както и техния принос за 
устойчивото развитие. Критериите 
за качество следва да отговарят поне 
на вида проекти  "Златен стандарт" 
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или на еквивалентен вид. 

Or. en

Обосновка

The Gold 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 141
Johannes Lebech

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към параграф 1 и в 
случай на забавяне на сключването на 
международно споразумение по 
изменението на климата, държавите-
членки използват за изпълнение на 
ангажиментите си по член 3 
допълнителни кредити за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
проекти или други дейности за 
намаляване на емисиите в 
съответствие със споразуменията по 
член 11а, параграф 5 от Директива 
2003/87/ЕО. 

2. В допълнение към параграф 1 и в 
случай на забавяне на сключването на 
международно споразумение по 
изменението на климата, държавите-
членки използват за изпълнение на 
ангажиментите си по член 3 
допълнителни кредити за намаляване на 
емисиите на парникови газове от видове 
проекти "Златен стандарт".

Or. en
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Изменение 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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), 
временни сертифицирани намаления 
на емисиите (tCER), дългосрочни 
сертифицирани намаления на 
емисиите (lCER)  и единици 
намаление на емисии (ERU) от трети 
страни, ратифицирали това 
споразумение.

Or. en

Изменение 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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.

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. en

Обосновка

In the case on an international agreement besides CDM, the Joint Implementation projects 
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will continue after 2012, and consequently the ERU credits from these projects should be 
included.

Изменение 144
Konrad Szymański

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. en

Обосновка

Also credits from JI mechanism (ERUs) shall be allowed for usage.

Изменение 145
Johannes Lebech

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) от видове 
проекти "Златен стандарт"в трети 
страни, ратифицирали това 
споразумение.

Or. en
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Изменение 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

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 6% от емисиите 
на парникови газове на съответната 
държава-членка, непопадащи в обхвата 
на Директива 2003/87/EО през 2005 г.

Or. en

Изменение 147
Konrad Szymański

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 5% от 
емисиите на парникови газове на 
съответната държава-членка, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО през 2005 г.

Or. en

Обосновка

There is a reservation on the percentage level of credits from flexible mechanism preferring 
the increasing of the quota to 5% in order to maximize the flexibility of fulfillment of the 
targets .
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Изменение 148
Roberto Musacchio

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 параграф 1 кредити не 
надхвърлят годишно 1% от емисиите на 
парникови газове на съответната 
държава-членка, непопадащи в обхвата 
на Директива 2003/87/EО през 2005 г.

Or. en

Обосновка

It is important that developed countries contribute in pursuing the required targets without
offsetting or exchanging their domestic emission levels with other Member states.

Изменение 149
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинеи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държава-членка, която има 
задължение за намаляване на 
емисиите на парникови газове с повече 
от 10 % към 2020 г., 3 % прагови 
стойности се увеличават с брой 
процентни пункта равен на 
разликата между задължението за 
намаляване на държавата-членка и -
10 %.
Всяка държава-членка може да 
пренася в следващите години 
неизползвани кредити.

Or. en
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Обосновка

The Commission proposes the same limit on the use of credits to all MS regardless of their 
reductions target. It thus imposes more constraints on MS with the highest target, who will in 
any case have to do more than the others.

The proposal above allows MS with a high target to use more credits than the others. It would 
help these MS while simultaneously not causing an undue increase of the total amount of 
credits used across the EU.

It will avoid that MS would be under pressure to use credits in a given year or face losing 
them and therefore help to improve the quality of the projects they select.

Изменение 150
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is important that developed countries contribute in pursuing the required targets without 
offsetting or exchanging their domestic emission levels with other Member states.

Изменение 151
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Разрешена е продажбата чрез търг на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.
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Or. en

Обосновка

Due to having significant cost-efficient potentials in the MSs to reduce CO2 emissions, the 
trade, the projects and the transfer in the EU, between the MSs should be also encouraged 
besides supporting projects in the third countries.

The opportunity to sell the unused part can be attractive and a good motivation for the 
Member States. Besides, by that the system should be also fair and square with those who 
fulfilled their commitments.

Изменение 152
Linda McAvan

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. Когато 
използваните годишно от държава-
членка кредити не достигат 
количеството, предвидено в алинея 1, 
държавата-членка може да пренесе 
неизползваната част от това 
количество в следващите години.

Or. en

Обосновка

Member States should have flexibility to  meet their targets in the most cost effective way, as 
long as environmental integrity is maintained. Unpredictable spikes in emissions as a result 
of unforeseen conditions, like erratic temperature variations caused by the weather, 
could create difficulties in complying with annual targets. Allowing the banking of access to 
project credits across the 2013-20 period would  give Member States  the ability to react 
to such unforeseen circumstances without compromising environmental integrity.



AM\733292BG.doc 21/63 PE409.586v01-00

BG

Изменение 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки използват 
само проектни кредити от проекти 
за възобновяеми източници на енергия 
и проекти за  ефективност при 
крайното потребление, които 
изпълняват високите критерии за 
качество, гарантиращи 
допълняемостта на проектите, 
както и техния принос за 
устойчивото развитие. Критериите 
за качество следва да отговарят поне 
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 за язовири.

Or. en

Обосновка

Several studies have shown that up to 40% of the current CDM projects are likely not 
additional, and would have happened even without the existence of the CDM. Emissions are 
increased in the developed countries as a consequence of the projects, and additional CO2
emissions are created instead of an offset. Projects accepted on top of the domestic 
obligations need to conform to a standard such as the Gold Standard or equivalent. 

The criteria of the World Commission on Dams were established to prevent the negative 
social/environmental impacts of large hydroelectricity projects.
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Изменение 154
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Помощ за развиващите се страни да 
се адаптират към отрицателните 
последици от изменението на 
климата
1. След сключването на 
международно споразумение относно 
изменението на климата, 
Общността от началото на 2013 г. 
поема обвързващ ангажимент да 
предостави финансова помощ, 
основаваща се на безвъзмездни 
средства, на развиващите се страни и 
по-специално на общностите и 
държавите, които са най-застрашени 
от изменението на климата, с цел да 
ги подпомогне при тяхното 
адаптиране и за намаляване на 
опасността. Тези инвестиции следва 
да допълнят посочените в член 4.
2. Посочената в параграф 1 помощ 
нараства годишно в линейна 
прогресия и достига най-малко 10 
млрд. евро през 2020 г. През 2013 г. 
помощта следва да бъде най-малко 5 
млрд. евро. Помощта следва да се 
канализира  чрез ЕС и/или 
международни фондове за 
адаптиране, включително Световния 
алианс за борба с изменението на 
климата и бъдещи международни 
фондове за адаптиране, с помощта на 
международно споразумение.
Помощта за адаптиране следва да 
допълва настоящите притоци от 
помощи, но да се интегрира в 
основния поток помощи за развитие.
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3. Държавите-членки могат да 
използват приходите от продажба 
чрез търг в рамките на прилагането 
на Директива 2003/87/ЕО, изменена с 
цел изпълнение на задълженията по 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Industrialized countries are to a large extent responsible for the negative impacts of climate 
change affecting developing countries. The EU therefore has an obligation to pay for these 
damages.

Изменение 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Предложение за решение
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
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Помощ за развиващите се страни да 
се адаптират към отрицателните 

последици от изменението на 
климата

1. След сключването на 
международно споразумение относно 
изменението на климата, 
Общността от началото на 2013 г. 
поема обвързващ ангажимент да 
предостави финансова помощ, 
основаваща се на безвъзмездни 
средства, на развиващите се страни и 
по-специално на общностите и 
държавите, които са най-застрашени 
от изменението на климата и 
настоящата променливост на 
климата, с цел да ги подпомогне при 
тяхното адаптиране към 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Тези 
инвестиции допълват посочените в 
член 4.
2. Посочената в параграф 1 помощ 
нараства годишно в линейна 
прогресия и достига 11 млрд. евро през 
2020 г. През 2013 г. помощта се 
определя на 5 млрд. евро. Това 
финансиране не трябва да се отчита 
при стремежа за постигане на 
договорената с ООН цел за 0,7 
процента помощ.
3. Тежестта по събиране на 
посочената в параграф 2 помощ на 
Общността се разпределя между 
държавите-членки в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 9, параграф 2.
Комитетът решава относно 
разпределението на тежестта 
съгласно следните критерии:
а) делът на държавата-членка има  
линейна връзка с БВП на глава от 
населението на държавата-членка за 
2005 г.;
б) държави-членки, от които не се 
изисква да намалят емисиите си на 
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парникови газове в сравнение с нивата 
от 2005 г., страни по Протокола от 
Киото, изброени в приложение I на 
Конвенцията относно изменението 
на климата на ООН, не допринасят за 
посочената в параграфи 1 и 2  
инвестиция на Общността.
4. Държавите-членки могат да 
използват приходите от продажба 
чрез търг в рамките на 
приложението на Директива 
2003/87/ЕО, изменена с цел изпълнение 
на задълженията по настоящия член.
5. Всяка държава-членка годишно 
докладва на Комисията и на 
Европейския парламент. Докладът 
съдържа информация относно 
спазването от държавите-членки на 
параграфи от 1 до 4.  Преди края на 
2010 г. Комисията изготвя образец на 
доклада, който да се използва от 
държавите-членки за докладване 
съгласно настоящия член.
6. Посоченият в параграф 2 бюджет 
за помощи за 2020 г. се преразглежда 
от Комисията не по-късно от 2015 г. 
Преразглеждането се базира на 
последните научни доказателства по 
това време.

Or. en

Обосновка

Historical and future greenhouse gas emissions by industrialised nations such as the 27 EU 
Member States are responsible for the negative impacts of climate change that are being felt 
and will be felt by developing countries. The EU therefore has the obligation to pay for the 
damages caused by its greenhouse gas emissions in developing countries.
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Изменение 156
John Bowis, Péter Olajos

Предложение за решение
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Помощ за развиващите се страни да 
се адаптират към отрицателните 

последици от изменението на 
климата

1. След сключването на 
международно споразумение относно 
изменението на климата, 
Общността от началото на 2013 г. се 
ангажира да предостави финансова 
помощ, основаваща се на безвъзмездни 
средства на развиващите се страни и 
по-специално на общностите и 
държавите, които са най-застрашени 
от изменението на климата и 
настоящата променливост на 
климата, с цел да ги подпомогне при 
тяхното адаптиране към 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Тези 
инвестиции допълват посочените в 
член 4.
2. Държавите-членки могат да 
използват приходите от продажба 
чрез търг в рамките на 
приложението на Директива 
2003/87/ЕО, изменена с цел изпълнение 
на задълженията по настоящия член.
3. Всяка държава-членка годишно 
докладва на Комисията. Докладът ще 
съдържа информация относно 
спазването от държавите-членки на 
настоящия член.  Преди края на 2010 
г. Комисията изготвя образец на 
доклада, който да се използва от 
държавите-членки за докладване 
съгласно настоящия член. 
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Or. en

Обосновка

Historical and future greenhouse gas emissions by industrialised nations such as the 27 EU 
Member States are responsible for the negative impacts of climate change that are being felt 
and will be felt by developing countries. The EU therefore has an obligation to contribute 
towards the effects of these greenhouse gas emissions in developing countries. 

Изменение 157
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Помощ за развиващите се страни да 
се адаптират към отрицателните 

последици от изменението на 
климата

1. След сключването на 
международно споразумение относно 
изменението на климата, 
Общността от началото на 2013 г. 
поема обвързващ ангажимент да 
предостави финансова помощ, 
основаваща се на безвъзмездни 
средства на развиващите се страни и 
по-специално на общностите и 
държавите, които са най-застрашени 
като последица от изменението на 
климата, с цел да ги подпомогне при 
тяхното адаптиране към 
отрицателните последици от 
изменението на климата. Тези 
инвестиции допълват посочените в 
член 4.

Or. en
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Изменение 158
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б (нов)

Външен ангажимент за намаляване 
на емисиите на Общността

1. След сключване на всеобхватно 
международно споразумение по 
изменението на климата, 
Общността и нейните държави-
членки, като необходимо допълнение 
към Механизма за чисто 
развитие/Съвместното изпълнение 
(МЧР/СИ), от началото на 2013 г., 
финансират измерими, подлежащи на 
отчет и проверка, обвързващи 
намаления на емисиите на парникови 
газове в държави страни по РКОНИК, 
невключени в приложение І към 
РКОНИК (държави, неприлагащи 
приложение І).
2. Външният ангажимент за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове на Общността е 250 млн. тона 
еквиваленти на CO2 през 2013 г. и се 
увеличава линейно до 850 млн. тона 
през 2020 г.
3. Комисията определя мерки за 
разпределянето на външния 
ангажимент за намаляване на 
емисиите на парникови газове на 
Общността между държавите-
членки, като отчита техния 
относителен БВП на глава от 
населението. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
решението, като го допълват, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
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посочена в член 9, параграф 2.
4. Държавите-членки могат да 
изпълняват своя индивидуален външен 
ангажимент за намаляване на 
емисиите по параграф 3 чрез:
а) директно финансиране или участие 
в един или повече двустранни и/или 
многостранни фондове, имащи за 
единствена цел финансиране на 
политики за намаляване на емисиите 
на парникови газове и мерки в 
държави, неприлагащи приложение І,
б) вноски за намалени емисии на 
парникови газове от обезлесяване и 
деградация на горите, както са 
определени по международно 
споразумение по изменението на 
климата съгласно РКОНИК,
5. Държавите-членки гарантират, че 
техните политики за финансиране на 
намаляване на емисиите в държави, 
неприлагащи приложение І, 
насърчават равномерното в 
географско отношение разпределение 
на проектите.  

Or. en

Обосновка

The IPCC 4AR concludes that to limit the global warming below 2°C also a significant 
deviation from business as usual path in the developing countries is needed. CDM is one 
mechanism aimed at contributing to this. But CDM will not be sufficient and hence the 
proposal for a complement. Industrialised countries have a responsibility to contribute to the 
required emissions limitation in developed countries in addition to their mandatory domestic 
reductions, provided a comprehensive international agreement is reached.
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Изменение 159
Johannes Lebech

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки докладват на 
Комисията техните годишни 
стойности за емисиите на парникови 
газове от източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО до 31 март от 
следващата година. Комисията 
проверява и публикува докладите два 
месеца след тази дата. 

Or. en

Обосновка

Annual and timely reporting is essential for the Commission to be able to evaluate whether 
Member States are in compliance with their targets and to introduce the necessary measures 
in case of non-compliance. 

Изменение 160
Johannes Lebech

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Една година преди влизането в 
сила на настоящото решение 
държавите-членки следва да 
представят на Комисията доклад, в 
който се обяснява в каква степен ще 
изпълнят целите в секторите, които 
са извън обхвата на Директива 
2003/87/ЕО.  Докладът следва да 
пояснява всички инициативи, които 
ще имат въздействие върху 
дружествата в секторите, които са 
извън обхвата на Директива 
2003/87/ЕО.  Видът на инициативите 
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и въздействието следва да се 
измерват в тонове парникови газове, 
които се докладват по сектори и 
подсектори.
Докладът също така следва да 
пояснява как държавата-членка 
гарантира използването на 
потенциалите за ефективно 
намаляване в рамките на 
домакинствата. 

Or. en

Обосновка

This proposal for a decision does not ensure that companies outside the ETS-sector will be 
allowed to produce under similar conditions.  This amendment gives the Commission the tools 
to ensure that companies outside the ETS will be treated fairly and will not be subject to 
distortion of competition within the internal market. As a large part of companies in the EU 
are outside the ETS, the proposal for a decision needs to be carefully monitored in this area.

Изменение 161
Peter Liese

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 
на поетите във връзка с настоящото 
решение ангажименти. Държавите-
членки представят актуална 
информация за прогнозирания напредък 
преди 1 юли 2016 г.

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 
във връзка с настоящото решение 
ангажименти. Държавите-членки 
представят актуална информация за 
прогнозирания напредък преди 1 юли 
2016 г. и за всяка следваща година.

Or. en
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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 162
Linda McAvan

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията изготвя и представя 
на Европейския съвет доклад до 31 
декември 2011 г., във връзка с 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, което се изисква за 
всички източници, попадащи в 
обхвата на настоящото решение и 
източници, обхванати от Директива 
2003/87/ЕО,  в който се посочват:
- праговите стойности за емисиите 
на парникови газове на всяка  
държава-членка към 2020 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г. на 
емисиите на парникови газове; и
- емисиите на парникови газове на 
всяка държава-членка през 2020 г.

Or. en

Обосновка

EU ambition and transparency will be  pivotal in reaching an international climate change 
agreement.  There is an important presentational issue here as other countries  should be 
able to see clearly  what effort is being required of each Member State.  To achieve this the 
Commission should set out whole economy (ETS and non-ETS) numbers for each Member 
State.  This is not a change to the overall structure of the  package, rather to provide the 
clarity needed internationally. 
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Изменение 163
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки докладват  
техните годишни стойности за 
емисиите на парникови газове от 
източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО до 31 март  
следващата година. 
Комисията проверява докладите 
преди края на април след месеца, в 
който докладите е трябвало да бъдат 
предадени. В случай на 
несъответствие се прилагат 
разпоредбите на член 5а.

Or. en

Обосновка

Solid and independent monitoring, reporting and verification on a yearly and timely basis 
have to be applied across the Member States. 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. It does not mean additional administrative burden for the 
Member States as since the Kyoto Protocol reporting the emissions on an annual base is an 
obligation.

Изменение 164
Peter Liese

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки докладват  
техните годишни стойности за 
емисиите на парникови газове от 
източници извън обхвата на 
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Директива 2003/87/ЕО до 31 март  
следващата година.
На Комисията следва да се 
предостави правомощието да изменя 
изискванията за наблюдение и доклад, 
изложени в 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 предадени. В случай на 
несъответствие се прилагат 
разпоредбите на член 5а.

Or. en

Обосновка

Solid and independent monitoring, reporting and verification on a yearly and timely basis 
have to be applied across the Member States. 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 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Стандартният формат за 
докладване на емисии на парникови 
газове вследствие на прилагането на 
член 3, използването на кредити в 
съответствие с член 4 от 
настоящото решение и емисиите, 
произтичащи от  дейностите, 
изброени в приложение I на 
Директива 2003/87/ЕО, са предвидени 
в съответствие с процедурата по 
член 9.
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Or. en

Обосновка

A common reporting format for emissions should be provided by the Commission in order to 
prevent differences among member states when implementing this provision.

Изменение 166
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
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, 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. Приходите от фонда на 
Общността се предоставят на 
държавите-членки, които са 
изпълнили или преизпълнили техните 
задължения, за да използват 
средствата за по-нататъшни усилия 
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за намаляване на емисиите на 
парникови газове.

Or. en

Обосновка

The EU has a huge but neglected energy efficiency potential, and a strong compliance 
mechanism within the non-ETS sector would lead to reductions in the buildings and transport 
sector and build much stronger support from Member States towards a binding energy 
efficiency target. To be efficient and reach our reduction targets or even more, we have to be 
sure that all the revenues received from the penalties are spent on further efforts reducing 
CO2 emissions.
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Изменение 167
Johannes Lebech

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
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.
2. В допълнение към параграф 1, 
общата стойност, с която е 
превишена граничната стойност в 
тонове еквивалент на въглероден 
диоксид, се приспадат от 
последващото количество квоти, 
продавани чрез търг от държавата-
членка, в съответствие с 
разпоредбите на член 10, параграф 2 
от Директива 2003/87/ЕО.  Тези квоти 
се разделят между държавите-членки 
и се продават на търг в съответствие 
с техните цели за запазване на 
ограниченията на  схемата на ЕС за 
търговия с емисиите.

Or. en

Обосновка

Strict compliance is necessary for this proposal to be meaningful.  The infringement 
procedure takes several years and makes it very difficult to respond in a timely manner if 
Member States fail to reach their annual emission reduction targets. This could seriously 
hinder the chances of reaching the emission reduction targets.
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Изменение 168
Peter Liese

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Механизъм за налагане на преки  

санкции
1. С цел да се гарантира ясно и 
надеждно спазване от държавите-
членки, Комисията въвежда 
механизъм за налагане на преки 
санкции срещу държавите-членки.
2. Механизмът за налагане на санкции 
позволява на Комисията да налага 
финансови санкции на държава-
членка, която не изпълнява 
задълженията си по настоящото 
решение.
3. Комисията започва незабавно 
процедурата за налагане на преки  
санкции след оценка на годишния 
доклад на държавата-членка, при 
която е установено неизпълнение на 
задължение на държавата-членка или 
при наличието на друго събрано от 
Комисията доказателство относно 
конкретно неизпълнение от 
държавата-членка.
4. Изчислението на санкцията за 
неизпълнение е свързано с 
изчислението на санкцията за 
превишени емисии съгласно 
Директива 2003/87/ЕО и следва да се 
индексира с годишния процент на 
инфлация на Еврозоната.  В случай на 
налагане на санкции за неизпълнение 
от страна на държава-членка на 
годишните цели за намаляване, 
Комисията установява механизъм за 
задържане на квоти за продажба на 
търг от количеството квоти на 
съответната държава-членка 
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съгласно членове 9а и 10 от 
Директива 2003/87/ЕО до получаване 
на плащането. Комисията предвижда 
и механизъм за освобождаване на 
задържаните квоти след изплащане 
на санкцията от съответната 
държава-членка.
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Детайлите на процедурата се 
изработват до 31 декември 2010 г. в 
специален регламент на Комисията, 
който взема предвид целите и 
съдържанието на регламента, 
предвиден в член 10, параграф 5 от 
изменената Директива 2003/87/ЕО.
5. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията изработва необходимите 
насоки, методи за изчисление, 
връзката с изчислението на 
санкцията за превишени емисии 
съгласно Директива 2003/87/ЕО, 
събирането на санкциите за 
неизпълнение и разпоредбите за 
административната обработка, 
както и създаването на специален 
фонд.
6. Този специален фонд получава 
приходите от механизма за налагане 
на преки санкции и ги разпределя за 
увеличаване и засилване на 
изследването, производството и 
употребата на възобновяема енергия, 
увеличаване на енергийната 
ефективност и нейното запазване в 
рамките на Европейския съюз.
Комисията оценява модел за 
използването на тези фондове, 
особено за подкрепа на държавите-
членки, които увеличават целите си, 
като използват фонда за подкрепа на 
проекти за възобновяема енергия в 
тези страни, и също така за 
подпомагане на държави-членки, 
които не постигат набелязаните 
цели и могат да докажат, че 
проблемът не се дължи на нежелание 
или неподходящи инструменти, а на 
икономически или социални причини, 
които им пречат да постигнат 
техните цели.

Or. en
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Обосновка

Only a strong compliance structure based on clear reduction targets can initiate progressive 
emission abatement up to 2020. The currently proposed Decision with limited enforcement 
and compliance provisions jeopardises the achievement of the reduction targets. Under this 
current proposal, EU Member States are only required to report on emissions and progress to 
achieving their reduction targets.

Изменение 169
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Механизъм за налагане на преки  

санкции
1. Комисията въвежда механизъм за 
налагане на преки санкции на 
държавите-членки, който се 
активира в случай на неизпълнение.
Механизмът за налагане на санкции 
позволява на Комисията пряко да 
налага финансови санкции на 
държава-членка, която не изпълнява 
задълженията си по настоящото 
решение.
2. Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията изработва необходимите 
насоки, методи за изчисление на 
санкциите за неизпълнение, 
събирането на санкциите и 
разпоредбите за административната 
обработка.

Or. en
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Изменение 170
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Комисията установява механизъм за 
задържане на квоти за продажба на 
търг от количеството квоти на 
съответната държава-членка 
съгласно членове 9а и 10 от 
Директива 2003/87/ЕО до получаване 
на плащането. Комисията предвижда 
и механизъм за освобождаване на 
задържаните квоти след изплащане 
на санкцията от въпросната 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

A strong and efficient compliance mechanism is crucial.

Изменение 171
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Корекции, необходими след сключване 
на бъдещо международно споразумение 

по изменение на климата

Корекции, необходими след одобрение 
от Общността и държавите-членки 
на бъдещо международно споразумение 

по изменение на климата

Or. en
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Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 172
Robert Goebbels

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.

В срок от шест месеца от 
сключването на международно 
споразумение по изменение на 
климата, водещо до задължителни 
намаления, надвишаващи тези от 
член 3, Комисията представя 
законодателно предложение за 
изменение на съответните 
разпоредби на настоящото решение в 
съответствие със съдържанието на 
споразумението. Това предложение 
включва, наред с другото, 
определянето на приноса на всяка 
държава-членка към допълнителното 
задължение на Общността за 
намаляване. Коригираното решение се 
прилага от годината след влизане в 
сила на международното 
споразумение.

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 
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дела на държавата-членка в общото 
намаление на емисии на парникови 
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. 
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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.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 173
Urszula Krupa

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Особено, когато техният енергиен 
сектор разчита на въглища и 
тяхното ниско равнище на развитие 
на улавяне и съхранение на въглерод 
(CCS) означава, че те не могат да 
компенсират емисии, държавите-
членки на Общността с най-нисък 
БВП на глава от населението нямат 
реална възможност да намалят 
емисиите на въглероден диоксид без 
сериозно да накърнят тяхното 
развитие, което следва да допринесе 
за хармонизиране на БВП на глава от 
населението в рамките на 
Общността.
От солидарност с тези държави-
членки, която е потвърдена в 
съображение 4 от настоящия 
документ, Общността следва да 
вземе предвид техните положения по 
време на преговорите за 
международни споразумения и следва 
по отношение на тези държави да 
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запази непроменени определените 
стойностите за намаляване на 
емисиите, както е записано в 
приложението.

Or. pl

Изменение 174
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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.

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, 
увеличено с дела на държавата-членка в 
общото намаление на емисии на 
парникови 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.

Or. en

Обосновка

“Multiplied by” means “increased by”, but also means “to increase a number by the number 
of times mentioned”. In the first context, if for example, the international agreement commits 
the Community to an additional reduction of 3 % and the emission reductions for the year 
2020 is 2 % the Community obligation will be 3x2= 6 %; In the second context under the 
same example figures, the Community obligation will be 3+2= 5 %, which is in the line with 
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the Community economic interest.

Изменение 175
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

Комисията изменя приложението за да 
приведе праговите стойности на 
емисиите в съответствие с първа алинея.
Тази мярка се приема в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 251 от 
Договора;

Or. en

Изменение 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

В срок от шест месеца от 
сключването на международно 
споразумение за изменение на 
климата, водещо до задължителни 
намаления на емисиите, 
надвишаващи предвидените по член 3 
емисии, Комисията представя 
законодателно предложение относно 
приноса на всяка държава-членка за 
допълнителното задължение на 
Общността за намаление на 
емисиите, което предложение се 
приема в съответствие с член 251 от 
Договора. 
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Or. en

Обосновка

After an international agreement is concluded a transparent procedure for the establishment 
of further national reduction targets is needed; the redistribution of efforts should be based 
on the outcome of the international negotiation.

Изменение 177
Péter Olajos

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.

4. Държавите-членки могат да увеличат 
използването на кредити за намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
предвидени в член 4, параграф 4, от 
други държави-членки или 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.

Разрешена е продажбата чрез търг на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Due to having significant cost-efficient potentials in the MSs to reduce CO2 emission, the 
trade, the projects and the transfer in the EU, between the MSs should be also encouraged 
besides supporting projects in the third countries. 

The opportunity to sell the unused part can be attractive and a good motivation for the
Member States. Besides, by that the system should be also fair and square with those who 
fulfilled their commitments.
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Изменение 178
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходите, събрани от продажба 
чрез търг, трябва да бъдат вложени в 
допълнителни проекти и инвестиции 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове.

Or. en

Обосновка

To be efficient and reach our reduction targets or even more, we have to be sure that all the 
revenues received from the auctions are spent on further efforts reducing CO2 emissions.

Изменение 179
Edite Estrela

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

5. Комисията приема мерки за да 
гарантира използването от страна на 
държавите-членки на допълнителни 
видове проектни кредити, които да 
гарантират качество и 
допълняемост и да допринасят за 
устойчивото развитие или на други 
механизми, създадени от 
международното споразумение, ако това 
е уместно.

Or. pt
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Изменение 180
Linda McAvan

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. След сключването на 
международно споразумение 
Комисията преразглежда праговете 
за  използване на кредити от 
дейности по проекти по член 4 и 
когато счете, че е подходяща промяна 
в праговете, Комисията може да 
направи предложение на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение 
на член 4 в посока повишаване на 
праговете.

Or. en

Обосновка

We do not know at this stage what a new international climate change agreement will look 
like, and should not pre-judge the outcome of international negotiations. 
However, throughout the package the Commission has provided for the framework to be 
adapted to the new international environment.  For consistency we should do the same for the 
limits placed on the use of project credits by including a review clause.  The EU should have 
the tools in place to respond swiftly to any revised arrangements for project credits in a 
global deal.

Изменение 181
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Независимо от членове 4 и 6, 
държавите-членки могат да 
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използват кредити от:
1. проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и 
проверени съобразно процедурата на 
надзорния съвет за Съвместно 
изпълнение; 
2. свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се страни, с 
които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5 
от Директива 2003/87/ЕО; и 
3. проекти, свързани с горското 
стопанство в развиващи се страни, в 
съответствие с международното 
споразумение, посочено в член 6, 
параграф 1 от настоящото решение.

Or. en

Обосновка

The EU should honor its international commitments and allow its Member States to use forest 
credits to which the EU has agreed to under the Kyoto Protocol and future international 
agreements on climate change.  Forest credits are also the most effective means to ensure that 
developing countries engage in long term and credible avoided deforestation and 
afforestation and reforestation efforts that are so necessary to mitigate climate change.

Изменение 182
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Независимо от членове 4 и 6, 
държавите-членки могат да 
използват кредити от:
1. проекти за залесяване и повторно 
залесяване, сертифицирани от 
изпълнителния съвет на МЧР и 
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проверени съобразно процедурата на 
надзорния съвет за Съвместно 
изпълнение; 
2. свързани с горското стопанство 
дейности в развиващите се страни, с 
които е сключено споразумение в 
съответствие с член 11а, параграф 5 
от Директива 2003/87/ЕО; и 
3. проекти, свързани с горското
стопанство в развиващи се страни, в 
съответствие с международното 
споразумение, посочено в член 6, 
параграф 1 от настоящото решение.

Or. en

Обосновка

The EU should honor its international commitments and allow its Member States to use forest 
credits to which the EU has agreed to under the Kyoto Protocol and future international 
agreements on climate change.  Forest credits are also the most effective means to ensure that 
developing countries engage in long term and credible avoided deforestation and 
afforestation and reforestation efforts that are so necessary to mitigate climate change.
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Изменение 183
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Използване на отстраняване чрез 
поглътители при липса на бъдещо 

международно споразумение относно 
изменението на климата

При липса на международно 
споразумение относно изменението 
на климата за периода след 2012 г.,  
държавите-членки могат да 
използват отстраняване на емисии 
на парникови газове чрез поглътители 
за изпълнение на задълженията си по 
член 3.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

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 
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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 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.

Изменение 185
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Максималното количество емисии 
съобразно член 3 на настоящото 
решение се привежда в съответствие с:
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а) 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.
б) изключването на малки 
инсталации с номинална топлинна 
мощност под 25MW и докладвани на 
компетентния орган емисии под 25 
000 тона еквивалент на въглероден 
диоксид съгласно член 27 от 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 186
Avril Doyle

Предложение за решение
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Мерки на Общността в подкрепа на 

ангажиментите на държавите-
членки

1. Когато политики и мерки на 
Общността биха могли да имат 
значително въздействие, 
положително или отрицателно, 
върху изпълнението на 
ангажиментите на държавите-
членки за намаляване на емисиите на 
парникови газове, оценката на 
въздействието на всяко предложение 
включва количествена оценка на 
въздействието върху емисиите на 
парникови газове по отношение на 
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всяка държава-членка и за 
Общността като цяло.
2. До 31 декември 2010 г. и след това 
на всеки три години, Комисията 
изготвя доклад относно 
положителното и отрицателното 
въздействие на политиките и 
мерките на Общността върху 
усилията на всяка държава-членка и 
на Общността като цяло за 
ограничаване на емисиите на 
парникови газове в съответствие с 
член 3, параграф 1 и член 6, параграф 
3.

Or. en

Обосновка

For most sectors outside the ETS, Community level measures will be critical for Member 
States to meet their obligations (e.g. transport and vehicle efficiency standards, efficiency 
standards for buildings and appliances, agriculture).  The impact of proposed Community 
policies and measures should be assessed at the policy formulation stage, and subject to 
regular review.

Изменение 187
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Въз основа на опита от прилагането 
на настоящото решение и на 
постигнатия напредък в 
наблюдението на емисии на 
парникови газове, както и въз основа  
на развитието в международния 
контекст, Комисията изготвя 
цялостен доклад за оценка на 
прилагането на настоящото 
решение.
Комисията представя този доклад на 
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Европейския парламент и на Съвета 
до 30 юни 2015 г., придружен от 
предложения, когато е уместно. 
Докладът следва да се изготви и 
представи заедно с доклад относно 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

This is a sister proposal to the ETS Directive. Climate and Energy Package is a very 
complicated and sophisticated policy tool, whose functioning should be comprehensively 
reviewed in 2015. That process should concern in parallel: ETS and NON ETS.

Изменение 188
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на препратки към настоящия 
параграф се прилагат членове 5а и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него.

2. В случай на препратки към настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи от 1 до 4 и член 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от него.

Or. en

Обосновка

Aligning the provision to a standard way of referring to the new regulatory procedure with 
scrutiny.



AM\733292BG.doc 59/63 PE409.586v01-00

BG

Изменение 189
Johannes Lebech

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 доклади относно 
изпълнението на настоящото решение. 
Комисията представя първия доклад на 
Европейския парламент и на Съвета до 
31 октомври 2015 г., придружен от 
предложения, когато е уместно. 
Докладите се представят на 
Европейския парламент и на Съвета 
на всеки две години до 31 октомври. 

Or. en

Изменение 190
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

The annex should be updated by the Commission with new data according to issues as 
modified in article 3.
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Изменение 191
Péter Olajos

Предложение за решение
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

To reach a satisfactory international agreement in Copenhagen we should oblige all the 
countries to reduce or at least keep on the same level the emissions by 2020 also in the non-
ETS sector. Therefore it is unacceptable that some member States are allowed to increase 
their emissions. To avoid that we have to ask the European Commission to recalculate this 
annex and elaborate a new one where no one is allowed to increase its emissions in the non-
ETS sector.

Изменение 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

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
Дания -20% 29868050
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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

Изменение
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Прагови стойности за 
емисиите на парникови 

газове на държавите-членки 
към 2020 г. в сравнение с 
целите за емисиите на 

парникови газове съгласно 
Протокола от Киото 

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

на член 3

(в тонове CO2-еквивалент)

Белгия -18%                    110.535
България -18%                  100.043

Чешка република -18%                  146.541
Дания -18%                    45.402

Германия -18%                   798.368
Естония -18%                    32.155

Ирландия -18%                   51.526
Гърция -18%                   109.662

Испания -18%                  273.256
Франция -18%                  462.419 
Италия -18%                  396.270
Кипър -18%                  
Латвия -18%                   19.546
Литва -18%                  37.278

Люксембург -18%                   7.774
Унгария -18%                  88.948
Малта -18%                     

Нидерландия -18%                   164.207
Австрия -18%                   56.394
Полша -18%                  434.302 

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

Финландия -18%                   58.223
Швеция -18%                  61.531 

Обединеното 
кралство

-18%
                559.581

Or. en

Обосновка

In order to reach the EU emission reduction objective for 2020, it would require a common 
18% reduction for each Member State relative to its Kyoto Protocol target. 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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Изменение 193
Urszula Krupa

Предложение за решение
Приложение – ред 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Полша   14%   216592037 Полша   20%   52
 227991617

Or. en

Обосновка

Poland fulfils all its obligations relating to CO2 emission reduction objectives in an exemplary 
manner.

At the same time, its energy and industry are almost 100% reliant on coal.

The objective that has been set (14 %) is beyond the country's capabilities and is liable to 
slow down its economic growth and undermine the efforts made to date.

The 20 % limit put forward in this amendment is the absolute minimum to enable the Polish 
economy to continue on its current path of sustained economic development and will make it 
possible to adapt to the new provisions.
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