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Изменение 7
Мартин Каланан

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Решение 1/CMP.825 изменя 
правилата за определяне на критериите 
за допустимост за участие в гъвкавите 
механизми по Протокола от Киото. В 
него са определени също така 
ограниченията, свързани с единиците, 
пренасяни от първия към втория период 
на задължения, включително 
изискването към всяка страна да създаде 
резерв за излишък от предходен период
(PPSR). Освен това посоченото решение 
предвижда налог в размер на 2 % от 
приходите от първото международно 
прехвърляне на предписани емисионни 
единици (ПЕЕ) и отпускането на 
единици редуцирани емисии (ЕРЕ) за 
проектите за съвместно изпълнение, 
веднага след преобразуването на ПЕЕ 
или единици погълнати емисии (ЕПЕ), 
притежавани преди това от страните, в 
ЕРЕ. Понастоящем в процес на 
договаряне са допълнителни правила за 
изпълнението на втория период на 
задължения по Протокола от Киото.

(5) Решение 1/CMP.825 изменя 
правилата за определяне на критериите 
за допустимост за участие в гъвкавите 
механизми по Протокола от Киото. В 
него са определени също така 
ограниченията, свързани с единиците, 
пренасяни от първия към втория период 
на задължения, включително 
изискването към всяка страна да създаде 
резерв за излишък от предходен период
(PPSR). Освен това посоченото решение 
предвижда налог в размер на 2 % от 
приходите от първото международно 
прехвърляне на предписани емисионни 
единици (ПЕЕ) и отпускането на 
единици редуцирани емисии (ЕРЕ) за 
проектите за съвместно изпълнение, 
веднага след преобразуването на ПЕЕ 
или единици погълнати емисии (ЕПЕ), 
притежавани преди това от страните, в 
ЕРЕ. Понастоящем в процес на 
договаряне в рамките на  РКООНИК
са допълнителни правила за 
изпълнението на втория период на 
задължения по Протокола от Киото; 
след като тези правила бъдат 
потвърдени, може да е необходимо да 
бъдат прилагани посредством 
делегирани актове.

__________________ __________________
25 Решение 1/CMP.8, прието от 
Конференцията на страните, служеща 
като заседание на страните по 
Протокола от Киото, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Решение 1/CMP.8, прието от 
Конференцията на страните, служеща 
като заседание на страните по 
Протокола от Киото, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.
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Обосновка

За да се поясни, че не всички правила вече са финализирани, което може да има 
отношение към използването на делегирани актове. РКООНИК все още води 
преговори относно подробните технически правила  за втория период на задължения.   
Не можем да изчакаме правилата да бъдат финализирани, преди да приемем това 
законодателство, тъй като те не могат да бъдат одобрени преди конференцията на 
страните по Рамковата конвенция в Лима през  2014 г., което няма да остави  
достатъчно време на Съюза и държавите членки да изпълнят  през  първото 
тримесечие на 2015 г. задълженията си  във връзка с различните процеси по 
Протокола.

Изменение 8
Бас Ейкхаут, Критон Арсенис

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Съответните международни 
правила за отчитане на емисиите и 
на напредъка към изпълнението на  
задълженията следва да бъдат 
приети на следващата посветена на 
климата конференция в Лима през 
декември 2014 г.  Комисията следва да 
работи съвместно с държавите 
членки и третите държави, за да 
допринесе за гарантиране на 
официалното приемане на правилата 
за отчитане по Протокола от Киото 
на конференцията в Лима, посветена 
на климата. Резултатът от тези 
правила следва да бъде взет под 
внимание при прилагането на 
регистъра на Съюза и делегираните 
актове, предвидени в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Изменение/замяна на изменение 5 (съображение 5б) от докладчика.
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Изменение 9
Бас Ейкхаут, Критон Арсенис

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В резултат на значителни 
намаления на емисиите на парникови 
газове в Съюза, което се дължи на 
политиките в областта на климата, 
както и на икономическите 
обстоятелства, ще има значителен 
излишък от предписани емисионни 
единици, сертифицирани единици 
редуцирани емисии и единици 
редуцирани емисии  в отчетите на 
Съюза и държавите членки за втория 
период на задължения по Протокола 
от Киото. Съгласно Решение 1/CMP.8, 
което изисква страните да 
преразгледат до 2014 г. задълженията  
си за намаление на емисиите за 
втория период на задължения, 
Съюзът и държавите членки следва 
да анулират определен брой единици, 
за да се приведат в съответствие с 
предвидените реални емисии, и най-
малко с икономически ефективна 
траектория на националните емисии  
с оглед целта на Съюза за 2050 г. по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 10
Елена Бъсеску

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се установят съгласувани 
правила за гарантиране техническо 
изпълнение на Протокола от Киото в 
Съюза след 2012 г., да се даде 
възможност за ефективното 
функциониране на съвместното 
изпълнение на задълженията на 
Европейския съюз, неговите държави 
членки и Исландия и да се гарантира 
съответствието му с функционирането 
на СТЕ на ЕС и с Решението за 
разпределяне на усилията на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. При подготовката и изготвянето 
на делегирани актове Комисията следва 
да гарантира тяхната съгласуваност с 
международно приетите правила за 
отчитане, с условията за съвместното 
изпълнение, определени в Решение [...], 
и със съответното законодателство на 
Съюза,

(6) С цел да се установят съгласувани 
правила за гарантиране техническо 
изпълнение на Протокола от Киото в 
Съюза след 2012 г., да се даде 
възможност за ефективното и ефикасно
функциониране на съвместното 
изпълнение на задълженията на 
Европейския съюз, неговите държави
членки и Исландия и да се гарантира 
съответствието му с функционирането 
на СТЕ на ЕС и с Решението за 
разпределяне на усилията на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. При подготовката и изготвянето 
на делегирани актове Комисията следва 
да гарантира тяхната съгласуваност с 
международно приетите правила за 
отчитане, с условията за съвместното 
изпълнение, определени в Решение [...], 
и със съответното законодателство на 
Съюза,

Or. en

Изменение 11
Мартин Каланан

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се установят съгласувани 
правила за гарантиране техническо
изпълнение на Протокола от Киото в 
Съюза след 2012 г., да се даде 
възможност за ефективното 
функциониране на съвместното 
изпълнение на задълженията на 
Европейския съюз, неговите държави 
членки и Исландия и да се гарантира 

(6) С цел гарантиране на техническото
изпълнение на втория период на 
задължения по Протокола от Киото в 
Съюза след 2012 г., да се даде 
възможност за ефективното 
функциониране на съвместното 
изпълнение на задълженията на 
Европейския съюз, неговите държави 
членки и Исландия и да се гарантира 
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съответствието му с функционирането 
на СТЕ на ЕС и с Решението за 
разпределяне на усилията на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. При подготовката и изготвянето 
на делегирани актове Комисията следва 
да гарантира тяхната съгласуваност с 
международно приетите правила за 
отчитане, с условията за съвместното 
изпълнение, определени в Решение [...], 
и със съответното законодателство на 
Съюза,

съответствието му с функционирането 
на СТЕ на ЕС и с Решението за 
разпределяне на усилията на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. Комисията следва да 
гарантира, че се извършват 
подходящи консултации с държавите 
членки по време на подготвителната 
ѝ работа, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи 
по подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета. При 
подготовката и изготвянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
гарантира тяхната съгласуваност с 
международно приетите правила за 
отчитане, с условията за съвместното 
изпълнение, определени в Решение [...], 
и със съответното законодателство на 
Съюза,

Or. en

Обосновка

Това подчертава необходимостта Комисията да се консултира с експерти, когато е 
целесъобразно, при работата си по изпълнение на новото законодателство; това 
въвеждане предлага по-голяма яснота на текста на общото споразумение.

Изменение 12
Елена Бъсеску

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б)
Регламент (ЕО) № 525/2013 
Член 10 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията също така се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, за да се гарантира техническото 
изпълнение на Протокола от Киото чрез 
регистрите на Съюза и на държавите 
членки, да се даде възможност за 
ефективното функциониране на 
съвместното изпълнение на 
задълженията на Европейския съюз, 
неговите държави членки и Исландия и 
да се гарантира съответствието му с 
действието на Директива 2003/87/ЕО и 
Решение № 406/2009/ЕО, включително:

5. На Комисията също така се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, за да се гарантира техническото 
изпълнение на Протокола от Киото чрез 
регистрите на Съюза и на държавите 
членки, да се даде възможност за 
ефективното и ефикасно
функциониране на съвместното 
изпълнение на задълженията на 
Европейския съюз, неговите държави 
членки и Исландия и да се гарантира 
съответствието му с действието на 
Директива 2003/87/ЕО и Решение 
№ 406/2009/ЕО, включително:

Or. en


