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КРАТКА ОБОСНОВКА

The draft Decision' sets separate, binding targets for each Member State to reduce emissions 
from sectors not covered by the EU ETS. The proposals anticipate that a large proportion of 
the emissions reductions required to deliver either target will be delivered though the EU 
ETS. Sectors covered by the EU ETS often offer the most cost effective opportunities for 
emissions reductions. But the EU ETS also includes industrial sectors which are exposed to 
international competition and at risk of 'carbon leakage' (i.e. transfer of production to 3rd 
countries with less stringent emissions controls) if costs and regulatory burdens in the EU are 
too high. Placing too much of the burden of emissions reductions on the EU ETS will impact 
on all sectors of the economy through electricity prices.

In principle, therefore, your draftsman welcomes the draft Decision tabled by the Commission 
- which clearly set out the contribution that non-ETS sectors are to make to the EU's 
emissions targets. However, he believes that there is room for considerable improvement and 
clarification.

Your draftsman does not propose to table detailed amendments to the Articles aimed at 
increasing the overall emissions target to 30%, or extending the target beyond 2020. Nor does 
he intend to table any amendments to the targets established for individual Member States.
Both represent the results of long negotiations with Member States. Amendments to these 
targets are, at best, likely to be ineffectual; at worst they may damage ongoing negotiations in 
Council, delay adoption of the package and complicate the EU's position on a future 
international agreement.

1. Comitology Provisions

Article 6 enables the Commission to use Comitology to amend Member State emissions 
targets in the event of a new international agreement, so that any additional emissions 
reductions are distributed in proportion to each Member State's share of the Community's total 
emissions from non EU ETS sources. It also envisages the use of Comitology to adopt 
'measures to provide for the use by Members States of additional types of project credits or 
other mechanisms created under the international agreement' - a sweeping power, use of 
which will have a potentially significant impact on the flexibilities available to Member States 
in meeting their targets. Finally, Article 6 also sets out what proportion of the increased 
emissions reductions established by the new agreement can be met though use of project 
credits from 3rd countries.

Your draftsman believes that it is premature to establish firm principles for the distribution of 
effort and delivery of a new target established by a new international agreement. Such an 
international agreement could come in many forms - and key factors such as which countries 
will be covered, what level of ambition is envisaged and whether, indeed, the agreement will 
be based on legally binding targets are still far from being resolved.

More importantly, as an important matter of principle, Comitology should be limited to areas 



PE406.142v01-00 4/21 PA\723995BG.doc

BG

which are technical and 'non essential' by nature. It is clear that the question of what targets 
individual Member States have to meet, and what flexibilities they should have to meet them 
under a new international agreement are not 'non-essential' issues.  

2. Trading of Effort between Member States

Your draftsman notes that the 20% target is a collective EU goal. On this principle, emissions 
reductions should, as far as practical, be delivered wherever in the EU they are most cost 
effective. For the EU ETS, this is allowed for via trading between installations under an EU 
cap. This Decision, however, makes no explicit provision for such trading - beyond the 
transfer of project credits from 3rd countries.

Your draftsman regards this as a serious omission, and believes that Members should be able 
to transfer overachievement - on annual and 2020 targets - to other Member States, subject to 
appropriate controls and properly reporting. This will provide incentives for Member States to 
overachieve on their targets, and provide further flexibilities for those Member States who, 
possibly for reasons beyond their control, find themselves unable to deliver their targets.

3. Project Credits from 3rd Countries

Your draftsman notes the concerns that have been raised that use of project credits from 3rd 
countries should not be envisaged whilst the EU is aiming for its lower, unilateral target of 
20%. This remains questionable.

Your draftsman believes that Member states should be offered a maximum level of flexibility.
At least, Member States should be given early certainty about what project credits they will be 
able to use and when. Should an international agreement be concluded early, this certainty 
will be assured by the relevant treaties. However, in the absence of an international 
agreement, there is no such certainty for Member States beyond 2012.

Your draftsman believes that the Commission should be required to bring forward specific 
proposals for Community level agreements with third countries specifying the opportunities to 
generate project credits that will be allowed under such agreements, by January 2011 (well 
after the possible conclusion of international negotiations in Copenhagen in December 2009).

4. Les principes évoqués

La proposition de décision est basée sur le principe de solidarité et le principe d'égalité entre 
les Etats membres.

La proposition reste toutefois muette sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la 
solidarité entre les Etats, ainsi que sur les critères retenus pour déterminer la nécessaire équité 
entre des Etats. Ces derniers ont non seulement des situations économiques très différentes, 
mais également des possibilités très diverses en matière de développement d'énergies 
renouvelables.

Selon la Commission les efforts de réduction à fournir par les Etats devraient tenir compte du 
PIB relatif par habitant des 27 pays. Le produit intérieur brut mesure un flux annuel, mais pas 
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la destination finale de ces flux. Il ne tient pas compte des stocks de richesse de chaque pays.
Si la Commission voulait baser les efforts des Etats sur le principe de solidarité, une base plus 
objective serait le PNB par habitant. Le produit national brut, d'ailleurs utilisé pour le calcul 
des ressources propres de l'Union, est obtenu en retranchant du PIB les ressources primaires 
versées par des unités résidentes à des unités non résidentes, en l'augmentant des revenus 
primaires reçus du reste du monde.

La proposition de la Commission ignore également la situation réelle des Etats membres. En 
imposant une obligation de résultat aux pays membres, il faut leur laisser une grande 
flexibilité dans le choix des moyens. Il faut permettre à chaque Etat d'organiser un mixe 
énergétique aussi intelligent que possible, tenant compte de ses possibilités réelles, du rapport 
efficacité/coûts, donc de l'économicité des moyens à mettre en œuvre. Il faut  permettre aux 
Etats d'avoir recours aux mécanismes dit flexibles (CDM) de Kyoto, qui sont  une 
contribution importante au transfert de technologies plus propres vers les pays du tiers-monde.

Le principe de territorialité, sur lequel sont basés les paquets "climat-énergie", interdit 
notamment aux petits pays de l'Union à recourir davantage aux énergies renouvelables. Il est 
évident que le contexte géographique, géologique, hydraulique etc. diffère énormément d'un 
Etat à l'autre. L'ensoleillement est plus important au Sud qu'au Nord de l'Europe. Les sources 
hydrauliques sont plus importantes dans les pays alpins et les pays nordiques. L'énergie 
éolienne est plus facile à exploiter dans des pays disposant de frontières maritimes exposées 
aux vents et permettant de réaliser des parcs d'éoliennes off-shore. La capture et séquestration 
du carbone (CCS) n'est possible que si la géologie le permet. Il faut permettre aux Etats 
handicapés par leur géographie, d'investir dans des projets d'énergies renouvelables en dehors 
de leur territoire, et en tirer les bénéfices en matière de réduction d'émissions. Selon votre 
rapporteur il faut également créer un réel marché intérieur des certificats d'énergie « vertes ».

5. Les sources d'énergies à basse teneur en CO2

L'utilisation de l'énergie nucléaire relève de la subsidiarité et donc des choix démocratiques de 
chaque pays. Selon votre rapporteur l'Union européenne n'échappera pas à un débat sur le 
nucléaire. C'est d'autant plus évident que tous les rapports faisant autorité en la matière, que 
ce soient ceux de l'Agence Internationale de l'Energie ou du GIEC (rapport de Bangkok de 
2007), ne laissent pas l'ombre d'un doute que la demande massive des produits à base de 
carbone augmentera jusqu'aux horizons 2030, voir 2050. Cela se fera malgré tous les efforts 
en matière d'économies et d'efficacité énergétique qui pourraient intervenir au cours des 
décennies à venir. Le recours aux énergies renouvelables sera plus lent et plus coûteux que 
d’aucuns ne le prétendent. Il devient évident que l'Europe ne pourra pas tenir son objectif de 
10% de biocarburants en 2020, ce qui ne manquera pas de mettre en péril l'objectif du 20% de 
renouvelables jusqu'en 2020. En tout état de cause il faudra couvrir en 2020 les 80% ou 70 % 
de la demande énergétique restante par des moyens classiques d'énergie, fossile ou nucléaire.

Si l'objectif principal est de réduire d'urgence les émissions de CO2, il faudra incorporer dans 
les objectifs de l'UE les sources à basse teneur de CO2.

6. L'impérieuse nécessité d'un effort global.

Selon votre rapporteur les efforts de réduction des gaz à effet de serre de l'Union européenne 
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(14% des émissions mondiales de CO2) ne mèneront globalement à peu de choses, si les 
autres grands Etats industrialisés, à commencer par les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, 
le Brésil etc. ne s'engagent pas à consentir des efforts conséquents en matière de réduction 
d'émissions.

S'il devait y avoir dans les années à venir un accord international contraignant pour la période 
post-Kyoto, l'Union européenne portera son objectif de réduction des émissions de 20% à 
30% jusqu'en 2020. Ce sera un effort extrêmement important, qui, tout désirable qu’il soit 
d’un  point de vue environnemental, aura des conséquences économiques, sociales et 
sociologiques très grandes pour les peuples d'Europe.

Une telle adaptation ne pourra pas se faire à travers la comitologie, mais devra être arrêtée en 
codécision suite à un débat démocratique. La Commission est invitée de faire des propositions 
tenant compte des engagements à contracter par la communauté internationale. Même en cas 
d'un échec toujours possible des négociations à venir, l'Union européenne devrait également 
revoir la législation qu'elle se propose d'adopter.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

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 

(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 
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, 
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 
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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.

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 2005 г.

Or. en

Изменение 2

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 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 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. На 
държавите-членки, чийто емисии на 
парникови газове възлизат на 
праговата стойност за която и да 
било година между 2013 и 2020 г., или 
са под целевото равнище за 2020 г., 
следва също да се разреши да 
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търгуват реализираните от тях 
наднормени намаления на емисии с 
други държави-членки, за да им 
помогнат да спазят съответно 
техните прагови стойности или 
целеви равнища.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За да се изравнят различията в 
разходите за намаляване на 
емисиите, пред които са изправени 
различните държави-членки, и за да 
се позволи по-голяма географска 
гъвкавост, като същевременно се 
засили икономическата 
рентабилност на цялостния 
ангажимент, поет от Общността, 
следва да се разреши на държавите-
членки да прехвърлят част от своите 
права за емисии на парникови газове 
на други държави-членки. Такова 
прехвърляне следва да се урежда чрез 
двустранни споразумения, а 
прозрачността да се гарантира 
посредством осведомяване на 
Комисията и вписване на 
прехвърлянето в регистрите на 
съответните две държави-членки.

Or. en
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Изменение 4

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 трябва да гарантират, че най-
малко 50 % от тези кредити се 
закупуват 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.

Or. en

Изменение 5

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 

(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 
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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 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.

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 4% 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. Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки, при условие че най-малко 50% 
от съответните проекти се 
изпълняват в най-слабо развитите 
страни.

Or. en

Изменение 6

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 

(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 
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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.

икономически растеж в цялата 
Общност. Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета законодателно 
предложение, уреждащо 
гореспоменатото актуализиране, 
както и допълнителни, подробни 
разпоредби, свързани с използването 
от страна на държавите-членки на 
кредити, произтичащи от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Трябва да се приемат необходимите 
мерки за изпълнение на настоящото 
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 дадено 
правомощие 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.
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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. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 2  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 следва да се прилагат и 
следните определения:

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

„международно споразумение“ 
означава цялостно и всеобхватно 
споразумение в контекста на 
Рамковата конвенция на 
Обединените нации по изменение на 
климата (РКОНИК), предвиждащо за 
ЕС целта от намаляване на емисиите 
на парникови газове до 2020 г. с 30% 
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спрямо равнището от 1990 г., 
съизмерими ангажименти от страна 
на други развити страни, както и 
адекватен принос от по-
напредналите в икономическо 
отношение развиващи се страни, в 
съответствие с техните 
отговорности и съответни 
възможности.

Or. en

Изменение 9

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 2013-2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
към следващата година на количество 
емисии, равно на 3% 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 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. en
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако през 2020 г. емисиите на 
дадена държава-членка са под 
равнището, посочено в приложението 
към настоящото решение, тя може 
да прехвърли реализираните от нея 
наднормени намаления на емисии на 
друга държава-членка, която може да 
използва прехвърленото количество, 
за да спази своята прагова стойност 
за емисии на парникови газове за 2020 
г.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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.

a) 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
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Изменение 12

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., чийто вид е бил приет в 
съответствие с условията и 
процедурите, приети за прилагане на 
член 12 от Протокола от Киото и 
последващите решения, взети в 
съответствие с него.

Or. en

Изменение 13

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, чийто вид е бил приет в 
съответствие с условията и 
процедурите, приети за прилагането 
на член 12 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
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Изменение 14

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 най-малко 50 % от 
такива кредити се закупуват от най-
слабо развитите страни, 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

Изменение 15

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 
проекти или други дейности за 
намаляване на емисиите в съответствие 
със споразуменията по член 11а, 
параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО. 
Комисията представя конкретни 
предложения за такива споразумения 
най-късно до януари 2011 г., при 
отсъствие на международно 
споразумение по изменението на 
климата до тази дата.

Or. en
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Изменение 16

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В своите годишни доклади, съгласно 
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.

1. В своите годишни доклади, съгласно 
член 3 от Решение 280/2004/EО, 
държавите-членки докладват своите 
годишни емисии, произтичащи от 
прилагането на член 3, всички 
прехвърляния на наднормени 
намаления на емисии, предприети или 
получени в съответствие с член 3, 
параграфи 3 и 3а, и използването на 
кредити в съответствие с член 4.

Or. en

Изменение 17

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. По-специално, докладът 
включва:
а) резултатите от разглеждането на 
уместността на директива относно 
„бели“ сертификати, посочени в член 
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4, параграф 5 от Решение 2006/32/ЕО, 
по-специално този доклад показва 
потенциала за задължителна 
система на Общността за търгуване 
на бели сертификати;
б) 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;
2. Комисията представя този доклад 
на Европейския парламент и Съвета 
до 1 септември 2009 г. Тя представя 
съответните законодателни 
предложения във връзка с този доклад 
до 30 юни 2010 г.

Or. en

Изменение 18

Предложение за решение
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Ново финансиране на Общността за 

нисковъглеродни и 
енергийноефективни технологии

1. Част от приходите, събрани от 
продажба чрез търг на квоти съгласно 
схемата на Общноста, 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 
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домакинствата и търговските 
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. en

Изменение 19

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 
подходящо предложение за изменение 
на настоящото решение.
Предложението включва:

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, 

а) разпоредби, които гарантират че
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, 
което е достатъчно, когато се 
съчетае с допълнително намаление, 
което се очаква от източници, 
включени в Директива 2003/87/ЕО, за 
да се изпълнят ангажиментите на 
Общността съгласно международното 
споразумение;
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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.

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;

б) разпоредби, които изменят
приложението, за да приведе праговите 
стойности на емисиите за всяка 
държава-членка в съответствие с 
допълнителното намаляване, 
предвидено съгласно алинея а);

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.

в) разпоредби, които изменят 
правилата относно използването на 
кредити за намаляване на емисиите на 
парникови газове, предвидени в член 4, 
параграф 4, от трети страни, които са 
ратифицирали споразумението.

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

Изменение 20

Предложение за решение
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Непредвидима сила

1. В случай на непредвидима сила и по 
време на периода, посочен в член 3, 
държавите-членки могат да подадат 
заявление до Комисията за получаване 
на разрешение за ограничен период от 
време да се отклонят от годишните 
ангажименти за линейно намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
ограниченията, предвидени в член 3, 
параграф 3. Комисията ще определи 
дали се наблюдава непреодолима сила, 
като в такъв случай тя ще даде 
разрешение за ограничен период от 
време.
2. Комисията разработва насоки, в 
които се описват обстоятелствата, 
при които се наблюдава непредвидима 
сила.

Or. en
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