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*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
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Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0017),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0041/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост 
и социални въпроси, както и на комисията по регионално развитие (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 
постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 
постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
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повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни трябва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 
емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г.

повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни трябва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 
емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г. и с 
около 80 % до 2050 г.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета създаде схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, обхващаща определени 
сектори на икономиката. За да бъде 
постигнато по икономически ефективен 
начин намаление на емисиите на 
парникови газове с най-малко 20 % към 
2020 г. в сравнение с 1990 г., е 
необходимо всички сектори на 
икономиката да дадат своя принос за 
това намаление. Затова държавите-
членки трябва да предприемат 
допълнителни политически действия и 

(5) Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета създаде схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, обхващаща определени 
сектори на икономиката. За да бъде 
постигнато по икономически ефективен 
начин намаление на емисиите на 
парникови газове с най-малко 30 % към 
2020 г. в сравнение с 1990 г. или с 20 % 
ако всеобхватното споразумение за 
периода след 2012 г. се забави, е 
необходимо всички сектори на 
икономиката, включително 
международният морски транспорт,
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мерки за да ограничат още повече 
емисиите на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО.

да дадат своя принос за това намаление. 
Затова държавите-членки трябва да 
предприемат допълнителни 
политически действия и мерки за да 
ограничат още повече емисиите на 
парникови газове от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. The -30% target has been repeatedly 
confirmed by Heads of States and should be the starting point for planning measures in the 
Member States to achieve EU climate targets.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Емисиите на парникови газове на 
Общността от сектори, които не 
попадат в обхвата на Директива
2003/87/ЕО, следва да продължат да 
намаляват годишно след 2020 г., 
следвайки линейна прогресия, което 
води до намаление на тези емисии с 80 
% към 2050 г.  в сравнение с нивата от 
1990 г., като крайната цел е да се 
премахнат емисиите на парникови 
газове от използване на изкопаеми 
горива в рамките на Европейския 
съюз. До 2012 г. Комисията следва да 
изследва целесъобразността на тази 
цел, въз основа на поетите от ЕС 
международни ангажименти и на 
последните научни климатични 
изследвания относно 
чувствителността на климата, 
както и да изследва обхвата на 
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необходимото намаляване на емисии 
на парникови газове, така че да се 
предотврати опасната 
антропологична намеса в 
климатичната система, и ако е 
целесъобразно, да представи 
предложения за диференциране на 
целта между държавите-членки. 

Or. en

Обосновка

The European Council in March 2007 signalled reductions in the order of 60-80 % in 
industrialised countries are necessary by 2050. In order to make such reductions happen, 
Member States must have a long term policy in several sectors, e.g. housing, land-use and 
transport, to avoid further investment into infrastructure which is not compatible with climate 
protection targets. This is also in line with the ETS proposal which also contains a reduction 
pathway beyond 2020.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors.
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors.
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се осигури допълнителна 
гъвкавост и да се поощри 
устойчивото развитие в развиващите 
се страни, трябва да се даде 
възможност на държавите-членки да 
използват допълнителни кредити от 
проекти по споразумения на 
Общността с трети страни. Без 
бъдещо международно споразумение
по изменение на климата, определящо 
количествата за развитите страни, 
не е възможно продължаването на 
проекти със Съвместно изпълнение 
(СИ) след 2012 г. Би трябвало обаче, 
кредити за намаляване на емисиите 
на парникови газове, произтичащи от 
такива проекти, да бъдат признавани 
и в бъдеще, благодарение на 
споразумения с трети страни.

заличава се

Or. en
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Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 1 % 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. До постигане на това 
международно споразумение, кредити 
по МЧР, използвани за спазване след 
2012 г., се дисконтират с 50%.

Or. en

Обосновка

The total reduction from 2005 to 2020 in the -20 % scenario in the non-ETS sectors is 1200 
Mt. The Commission proposal would mean up to 700 Mt of potential offsets with JI/CDM, 
which is more than 50 % of the reductions required in these sectors. The proposal to allow 
some continued use of such offsets even without an international post-2012 agreement could 
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be supported to a more limited extent, but given the well founded concerns over their quality 
and additionality, it is suggested that for each tonne of EU emissions offset two CER's should 
be required.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Общността следва да допринесе 
значително за намаляването на 
емисии на парникови газове в държави 
страни по РКОНИК, невключени в 
приложение І към РКОНИК 
(държави, неприлагащи приложение 
І). Приносът за намаляване на емисии 
на парникови газове в държави, 
неприлагащи приложение І, следва да 
се базира на глобална насока за 
емисиите, с която може да се 
постигне целта за ограничаване на 
изменението на климата до 
повишение с 2 °C сравнено с 
прединдустриалните нива и следва да 
е обвързан с всеобхватно 
международно споразумение, 
сключено за периода след 2012. 
Външният ангажимент за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове на Общността следва да се 
разпредели между държавите-членки, 
като се отчита техния относителен 
БВП на глава от населението. 
Държавите-членки следва да отделят 
достатъчно ресурси за изпълнение на 
техния външен ангажимент за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, наред с другото чрез отделяне 
на значителна част от приходите, 
събрани от продажба чрез търг на 
квоти, съгласно Директива 
2003/87/ЕО.

Or. en
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Обосновка

The IPCC 4AR concludes that to limit the global warming below 2 o C also a significant 
deviation from the business as usual path in the developing countries is needed. 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.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на солидарност 
между държавите-членки и предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. 

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. In addition a significant deviation 
from business as usual path in the developing countries is needed. Industrialised countries 
have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in developed countries 
in addition to and not by offsetting their domestic reduction targets.
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Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

For achieving the overall EU objective it is important that the Members States comply with 
the Decision. An effective compliance mechanism in line with the one applying to installations 
under the ETS is needed.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, и за оценката на 
напредъка на процеса. Емисиите от 
международен морски транспорт 
попадат в обхвата, освен ако и 
докато не попаднат в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО или на друг 
правен инструмент на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от международния морски 
транспорт.

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. До 2020 г. Общността намалява 
емисиите си на парникови газове от 
източници, които не попадат в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, с 
процент отговарящ на една трета от 
общата цел на Общността за 30 % 
намаление на  емисиите на парникови 
газове към 2020 г. в сравнение с нивата 
от 1990 г.*
_______
* Съответните прагови стойности 
на емисии на парникови газове и 
еквивалентните количества в тонове 
CO2 на държава-членка, се 
изчисляват от Комисията.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. The -30% target has been repeatedly 
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confirmed by Heads of States and should be the starting point for planning measures in the 
Member States to achieve EU climate targets.

Изменение 14

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка ограничава 
към 2020 г. своите емисии на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, поне 
с процентен дял, установен за тази 
държава-членка в приложение -1 на 
настоящото решение в съответствие с 
нейните емисии през 2005 г.*

_______
* Съответните прагови стойности на 
емисии на парникови газове и еквивалентните 
количества в тонове CO2 на държава-членка, 
се изчисляват от Комисията.

Or. en

Изменение 15

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
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приложението. приложение -1.

_______
* Съответните прагови стойности на 
емисии на парникови газове и еквивалентните 
количества в тонове CO2 на държава-членка, 
се изчисляват от Комисията.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако се забави сключването на 
бъдещо международно споразумение, 
емисиите на парникови газове 
намаляват годишно, като следват 
линейна прогресия, до максималните 
нива, определени в приложението на 
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настоящото решение, отговарящи на 
една трета от общото усилие на 
Общността за 20 % намаляване на 
парниковите газове, в сравнение с 
нивата от 1990 г.

Or. en

Обосновка

The 30 % reduction target, which is in line with the advice of the IPCC, is taken as the 
starting point of this decision, and the 20 % reduction is kept as a fallback option, in case an 
international agreement is delayed.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Ако емисиите на парникови газове 
от международен морски транспорт 
не попаднат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО или на друг правен 
инструмент на Общността за 
намаляване на тези емисии и те 
бъдат включени в ангажиментите на 
Общността за намаляване до 2014 г., 
Комисията приема мерки за 
определяне на задълженията за 
намаляване на тези емисии на 
национално ниво до 2015 г. 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



PE407.712v01-00 20/38 PR\726643BG.doc

BG

Изменение 19

Предложение за решение
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a

Нива на емисиите за периода от 
2020 г. до 2050 г.

Емисиите на парникови газове на 
Общността от сектори, които не 
попадат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО, продължават да 
намаляват годишно след 2020 г., 
следвайки линейна прогресия, което 
води до намаление с 80 % към 2050 г.  в 
сравнение с нивата от 1990 г., като 
крайната цел е премахване на 
емисиите на парникови газове от 
използване на изкопаеми горива в 
рамките на Европейския съюз. До 
2012 г. Комисията изследва дали е 
целесъобразно да диференцира между 
държавите-членки общностната цел 
за намаляване за допълнителен 
период, като в противен случай 
държавите-членки гарантират 
годишно намаляване на техните  
емисии, попадащи в обхвата на 
настоящото решение, с унифициран 
фактор за намаляване. 

Or. en

Обосновка

The European Council in March 2007 signalled reductions in the order of 60-80 % in 
industrialised countries are necessary by 2050. In order to make such reductions happen, 
Member States must have a long term policy in several sectors, e.g. housing, land-use and 
transport, to avoid further investment into infrastructure which is not compatible with climate 
protection targets. This is also in line with the ETS proposal which also contains a reduction 
pathway beyond 2020.
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 4 – 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 за 
възобновяема енергия и ефективност 
по отношение на търсенето, приети 
от всички държави-членки в 
съответствие с Директива 2003/87/EО 
през периода 2008—2012 г., с 
изключение на CER от големи 
хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors.
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Изменение 21

Предложение за решение
Член 4 – 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 (CER) и единици намаление 
на емисии (ERU), издадени относно 
намаления на емисиите до 31 декември 
2012 г. от видове проекти за 
възобновяема енергия и ефективност 
по отношение на търсенето, приети 
от всички държави-членки в 
съответствие с Директива 2003/87/EО 
през периода 2008—2012 г., с 
изключение на CER от големи 
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хидроенергийни проекти.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors.
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Изменение 22

Предложение за решение
Член 4 – 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 
възобновяема 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 CER от 
големи хидроенергийни проекти, до 
ратифицирането на споразумение между 
тези страни и Общността или до 2020 г., 
в зависимост от това, кое от двете 
събития ще настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors.
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.
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Изменение 23

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. До постигане на международно 
споразумение, CER, използвани за 
изпълнение на ангажиментите по член 
3, се дисконтират с 50%.

Or. en

Обосновка

Recent studies suggest significant misgivings regarding the integrity and additionality of the 
CDM/JI emission reductions. In the case where offsets are not additional and "real", their use 
for compliance, instead of domestic emissions reductions will have a net negative effect on the 
climate. Until a new international agreement it is proposed that such credits used after 2012 
should be discounted by 50%.

Изменение 24

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 бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата, сертифицирани 
намаления на емисиите (CER) могат да 
се използват от държавите-членки 
само за изпълнение на ангажимента 
им по член 4а.  Тези CER могат да 
произхождат само от трети страни, 
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ратифицирали това споразумение.

Or. en

Изменение 25

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. In addition significant deviation from 
business as usual path also in the developing countries is needed. Industrialised countries 
have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in developed countries 
in addition to and not by offsetting their domestic reduction targets.

Изменение 26

Предложение за решение
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a

Външен ангажимент за намаляване 
на емисиите на Общността
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1. След сключване на всеобхватно 
международно споразумение по 
изменението на климата, 
Общността и нейните държави-
членки финансират, от началото на 
2013 г., 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 
настоящото решение, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, 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 
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деградация на горите, както са 
определени по международно 
споразумение по изменението на 
климата съгласно РКОНИК,
в) закупуване на въглеродни кредити 
като генерираните по МЧР или по 
други механизми, прилагани по 
международно споразумение по 
изменението на климата съгласно 
РКОНИК, както е предвидено в член 6, 
параграф 5.
Проекти, програми и/или политики с 
цел спазване по параграф 3, 
използвани във фонд на Общността 
по член 5а, изключват големи 
хидроенергийни и ядрени проекти, 
имат допълващ характер и водят до 
измеримо, подлежащо на отчет и 
проверка намаляване на емисиите. 
Въглеродните кредити, генерирани по 
букви б) и в), се изчисляват за целите 
на спазването на ангажимент по 
параграф 3, след като се пренесат в 
партида за анулирани квоти.
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 oC also a significant 
deviation from business as usual path in the developing countries is needed. 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 27

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, използването и
географското разпределение на
кредити в съответствие с член 4, и 
прилагането и географското 
разпределение на външните 
намалявания на емисиите на 
парникови газове съгласно член 4а.

Тези отчети включват планираните 
намаления на емисии за мерките, 
предвиждани във всички главни 
отрасли, така че да се постигнат 
целите за намаляване за 2020 и 2050 г.

Or. en

Изменение 28

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява въздействието на 
секторните политики на ЕС за 
емисиите на парникови газове на 
Общността и потенциала за 
намаляване на емисиите, свързан с 
тези политики.  По целесъобразност 
Комисията представя предложения
за гарантиране, че такива политики 
имат съответния принос за 
постигане на целите за намаляване за 
2020  и 2050 г. 

Or. en
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Изменение 29

Предложение за решение
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Механизъм за спазване

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

Or. en
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Изменение 30

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, 
ако този ангажимент е повече от 
целта на Общността за 30% 
намаление на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. спрямо стойностите 
за 1990 г., 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.

Or. en

Изменение 31

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изменя приложението за да 
приведе праговите стойности на 

Комисията изменя приложение -1, за да 
приведе праговите стойности на 
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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;

емисиите в съответствие с първа алинея. 
Тази мярка, предназначена да изменя
несъществени елементи на решението, 
се приема в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 9, параграф 2;

Or. en

Изменение 32

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Разрешено е прехвърлянето на 
неизползвани количества между 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 33

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5

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 

5. Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложения, 
които предвиждат използването от 
страна на държавите-членки на 
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механизми, създадени от 
международното споразумение, ако това 
е уместно.

допълнителни видове проектни кредити 
или на други механизми, създадени от 
международното споразумение за 
съответствие по член 4а, ако това е 
уместно.

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 34

Предложение за решение
Приложение – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 
ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 

СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3

ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 
ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 

СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, в случай на 
забавяне на международно 

споразумение

Or. en

Обосновка
The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need to 
reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. The -30% target has been repeatedly 
confirmed by Heads of States and should be the starting point for planning measures in the 
Member States to achieve EU climate targets.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Background

In March 2007 the European Council agreed upon climate targets for the European Union. As 
a part of an international agreement the EU would commit to a 30 % reduction of greenhouse 
gas emissions by 2020, compared to 1990 levels. Even without an international agreement the 
EU would independently achieve at least a 20% reduction. This proposal is part of the so 
called EU climate package, which the Commission put forward to implement those decisions.
The EU Emissions Trading System covers roughly half of the EU emissions from 2013 to 
2020. The proposal for the Effort Sharing Decision covers the other sectors (such as transport, 
buildings, services, smaller industrial installations, agriculture and waste) and together the 
two form the EU emissions cap.

Reduction target

This proposal of the Commission is based on an overall greenhouse gas reduction target of 20 
% by 2020, which will be tightened to 30 %, when an international post 2012 climate 
agreement is finalised.

However, the 4th Assessment Report of IPCC concludes that in order to have a 50 % 
probability to limit global warming below 2 oC compared to pre-industrial levels, 
industrialised countries need to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. This 
range was explicitly recognised by all industrialised countries apart from the US at the UN 
Climate Conference in Bali in December 2007. The 20 % reduction target falls clearly below 
the necessary ambition level. Furthermore, the European Parliament has called (e.g. 
26.10.2006) for EU internal policies to be based on a -30% target.

Therefore the rapporteur proposes that the 30 % reduction target, which is in line with the 
advice of the IPCC, is taken as the starting point of this decision, and 20 % reduction is kept 
as a fallback option, in case an international agreement is delayed. This would direct the 
planning and implementation measures in the EU member countries to the 30 % reduction 
from the beginning. It would not be difficult to relax this target later, if the post 2012 climate 
agreement would not be in time. But if Member States prepare themselves and plan measures 
based on an overall reduction of just 20 %, it will be much more difficult to tighten the 
measures later.

Use of Clean Development Mechanism/Joint Implementation

The Commission proposal allows for a rather generous level of offsetting domestic emissions 
by using emissions reductions outside of the EU, 3 % of the emissions of the non-ETS sectors 
in 2005, even in the "no-international-agreement" scenario with 20 % reduction target.

The total reduction from 2005 to 2020 in the -20 % scenario in the non-ETS sectors is 1200 
Mt. The Commission proposal would mean up to 700 Mt of potential offsets with JI/CDM, 
which is more than 50 % of the reductions required in these sectors.
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This large use of JI/CDM credits is not in line with the reduction path given in the IPCC 4th 
Assessment Report to the industrialised countries to stay within the 2 degrees objective. A 
reduction of 25-40% compared to 1990 is required. This was confirmed at a workshop (3 June 
2008) on the Role of CDM in the climate package, hosted by the rapporteur. One of the key 
conclusions was that industrialised countries would need to reduce their greenhouse gas 
emissions with 25-40% compared to 1990 and at the same time the developed countries 
would need to limit their emissions with 15-30% compared to their business as usual scenario.
Offsetting emissions in industrialised countries by using CDM credits would mean that 
developing countries would need to do 15-30% in addition to emissions reductions from the 
CDM projects.

The large use of JI/CDM furthermore prevents the EU from benefiting from reducing the use 
of fossil fuels, resulting in improved energy security and air quality. Achieving the reduction 
within the EU provides a much stronger incentive for innovation. The value of these co-
benefits increases when the oil price goes up. The Commission analysis of 50 billion € saved 
on our fossil fuel energy bill in 2020 was based on 60 $/barrel, whereas we have already 
passed 120 $/ barrel and predictions go as far as suggesting a price of 200 $/barrel in the next 
years.

To be in line with the advice of IPCC and to ensure a strong incentive for innovations, the 
rapporteur proposes to reduce the level of offsets from 3% to 1 % in relation to 2005 
emissions in the non-ETS sector.

There are several recent studies, which have suggested significant misgivings regarding the 
integrity and additionality of the CDM/JI emission reductions. In the case where offsets are 
not additional and "real", their use for compliance, instead of domestic emissions reductions 
will have a net negative effect on climate.

Until a new international agreement rapporteur proposes that such credits used after 2012 
should be discounted by 50%. After the finalisation of an international post 2012 climate 
agreement, an additional external emissions reduction commitment is proposed to replace 
CDM/JI offsets as a financing tool for mitigation efforts in developing countries.

Furthermore the rapporteur thinks that it would be inconsistent to allow for offsets in such 
industrial sectors which are prone to carbon leakage, when special measures under the ETS 
are planned to protect the same sectors. Recognising credits from CDM investments in these 
sectors would de facto mean financial incentives promoting carbon leakage.

For these reasons the rapporteur proposes to restrict not only the quantity but also the types of 
CDM/JI offsets. Until the finalisation of an international post 2012 climate agreement, the 
types of CDM offsets allowed and available after 2012 will not be known, as this will be part 
of the overall negotiations. The rapporteur proposes that only renewable energy and demand 
side energy efficiency projects are accepted.
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Additional external emissions reduction obligation

The rapporteur proposes a separate external emissions reduction obligation, which would be 
only effective after the finalisation of an international post 2012 climate agreement. The IPCC 
4AR says that to limit the global warming below 2 oC significant deviation from business as 
usual path also in the developing countries is needed. The rapporteur is of the position that the 
developed countries have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in 
developed countries. Co-financing of climate protection investments in developing countries 
by developed countries must come in addition to their mandatory domestic reductions and 
should not be used for offsetting their own emissions. Therefore a new commitment for an EU 
contribution in financing greenhouse gas emission reductions in developing countries must be 
put in place once the international agreement is reached. This external emissions reduction 
commitment should be divided among the Member States on the basis of GDP/capita and 
should be binding.

The magnitude of the external emission reduction, starting from 250 Mt of CO2 equivalent per 
year in 2013, and increasing to 850 Mt/year in 2020 is based on an analysis by the Wuppertal 
Institute and Ecofys. They estimate that, on top of the 30 % domestic emission reductions in 
Annex I countries, approximately 5.7 Gt reduction compared to business as usual is needed in 
non-Annex I countries. If half of this effort is financed by the Annex I countries and if this is 
divided according to the 1990 emissions, the share of EU is around 880 Gt of CO2 -eq.

Reduction pathway beyond 2020

The European Council in March 2007 signalled 60-80 % reductions are necessary by 2050. In 
order to make such reductions happen, Member States must have a long term policy in several 
sectors, e.g. housing, land-use and transport, to avoid further investment into infrastructure 
which is not compatible with climate protection targets. Also the ETS proposal has a 
reduction pathway beyond 2020. To ensure that the emissions of the EU continue to decline 
after 2020, a reduction pathway beyond that year must be added, which will reduce the annual 
emissions towards 80 % reduction by 2050 compared to 1990.

Enforcement

According to the Commission proposal Member States shall reduce their non-ETS emissions 
annually in a linear manner until 2020. They may borrow from the next year a quantity equal 
to 2 % of their emission limit, or carry the same amount forward to the following year.

For achieving the overall EU objective it is important that all Members States comply with 
their legally binding emission limits. But to ensure compliance there is only the normal 
infringement procedure, which is far too slow and cumbersome for this purpose.

Therefore more rapid sanctions are needed. The rapporteur proposes fines which are similar to 
what is already there for installations under the ETS. In addition, and in line with what is 
required of installations under the ETS, it is proposed that the same amount of tonnes shall be 
deducted from the quantity of allowances auctioned by the same member state in the ETS.
This arrangement would keep the total EU cap intact.
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Scope

All sectors that are not covered by the ETS should fall under the Effort Sharing Decision. The 
aviation sector will be part of the ETS in the near future. International maritime emissions are 
not covered by any of the Commission proposals, large evidence of their significant 
contribution and European Parliament's repeated calls for measures to tackle the maritime 
emissions. The rapporteur proposes that emissions from international maritime transport are 
covered by this decision unless and until they will be included into ETS or any other 
Community legal instrument.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations
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American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament
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European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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