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Изменение 49
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът и държавите членки следва
да се стремят да представят възможно 
най-актуална информация за своите 
емисии на парникови газове, по-
специално в рамките на стратегията 
„Европа 2020“ и в определения за нея 
график. Настоящият регламент следва 
да дава възможност за изготвянето на 
такива прогнози във възможно най-
кратки срокове чрез използването на 
статистическа и друга информация.

(12) Съюзът и държавите членки следва 
да се стремят да представят възможно 
най-актуална информация за своите 
емисии на парникови газове, по-
специално в рамките на стратегията 
„Европа 2020“ и в определения за нея 
график и в рамките на европейската 
космическа политика и на 
европейската космическа стратегия, 
които се занимават с важни 
предизвикателства, като природни 
бедствия, ресурси и наблюдение на 
климата в полза на гражданите на 
Съюза. В това отношение 
космическите данни следва да се 
считат за важни инструменти за 
мониторинг за Съюза и държавите 
членки, поради способността да 
подобрят общата картина на 
емисиите на СО2 и CH4, както и на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. За тази цел програмата 
„Глобален мониторинг на околната 
среда и сигурността“ (ГМОСС) и 
другите спътникови системи следва 
да бъдат използвани в максимална 
степен, за да гарантират 
своевременно докладване на емисиите 
(ежедневно измерване в световен 
мащаб на предизвиканите от човека и 
селското стопанство емисии на CO2 и 
CH4, както и на поглътителите на 
CO2) и независими проверки на 
докладите за изчислените емисии.
Настоящият регламент следва да дава 
възможност за изготвянето на такива 
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прогнози във възможно най-кратки 
срокове чрез използването на 
статистическа и друга информация.

Or. en

Изменение 50
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) По силата на член 6 от 
Протокола от Киото, от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
използването на гъвкавите механизми 
на Протокола от Киото допълва 
вътрешните действия, с оглед 
стесняване на разликите в емисиите 
на глава от населението между 
развитите и развиващите се страни. 
В рамките на Съюза следва да бъдат 
реализирани най-малко половината 
от абсолютните намаления под 
историческите базови данни за 
емисиите. Правото на Съюза включва 
и специфични разпоредби по 
отношение на някои видове кредити 
от проекти по механизма за чисто 
развитие, които следва да бъдат 
разграничавани в регистрите и 
докладите на държавите членки.

Or. en

Изменение 51
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) По силата на член 6 от 
Протокола от Киото, от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
използването на гъвкавите механизми 
на Протокола от Киото допълва 
вътрешните действия, с оглед 
стесняване на разликите в емисиите 
на глава от населението между 
развитите и развиващите се страни. 
В рамките на Съюза следва да бъдат 
реализирани най-малко половината 
от абсолютните намаления под 
историческите базови данни за 
емисиите. Правото на Съюза включва 
и специфични разпоредби по 
отношение на някои видове кредити 
от проекти по механизма за чисто 
развитие, които следва да бъдат 
разграничавани в регистрите и 
докладите на държавите членки.

Or. en

Изменение 52
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Всеки пренос на предписаните 
емисионни единици (ПЕЕ) между 
периодите на изпълнение на 
ангажиментите по Протокола от 
Киото ще се отрази върху равнището 
на вложените амбиции по отношение 
на сумарните намаления и 
произтичащата от това разлика във 
връзка с намаленията, необходими за 
ограничаване на изменението на 
климата до 2 °C. Въпреки 
необходимостта от ограничаване на 
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преноса, за да се запази целостта на 
околната среда във втория период на 
изпълнение на ангажиментите по 
Протокола от Киото, отчитането 
на преноса на ПЕЕ следва да бъде 
поддържано в регистрите и 
докладите.

Or. en

Изменение 53
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Всеки пренос на предписаните 
емисионни единици (ПЕЕ) между 
периодите на изпълнение на 
ангажиментите по Протокола от 
Киото ще се отрази върху равнището 
на вложените амбиции по отношение 
на сумарните намаления и 
произтичащата от това разлика във 
връзка с намаленията, необходими за 
ограничаване на изменението на 
климата до 2 °C. Въпреки 
необходимостта от ограничаване на 
преноса, за да се запази целостта на 
околната среда във втория период на 
изпълнение на ангажиментите по 
Протокола от Киото, отчитането 
на преноса на ПЕЕ следва да бъде 
поддържано в регистрите и 
докладите.

Or. en

Изменение 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier



AM\897512BG.doc 7/57 PE486.140v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Предвид значението на 
неуловените емисии на метан за 
въздействието върху климата на 
целия цикъл на добив на шистов газ, 
експертният преглед от страна на 
Съюза на инвентаризациите на 
държавите членки следва да обърне 
специално внимание на 
инвентаризациите на тези емисии, 
както и на всяко разработване на 
научни доказателства за техния 
мащаб.

Or. en

Изменение 55
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) мониторинг и докладване на 
емисиите на сажди, като се вземе под 
внимание Резолюцията на 
Европейския парламент от 14 
септември 2011 г. относно 
всеобхватен подход към 
антропогенните емисии на газове, 
различни от CO2, които оказват 
въздействие върху климата1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en
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Изменение 56
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) докладване на емисиите на CO2 от 
морския транспорт;

д) докладване на емисиите на 
парникови газове от морския транспорт;

Or. pl

Изменение 57
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) докладване на емисиите на сажди 
от всички транспортни средства;

Or. en

Изменение 58
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мониторинг и докладване на 
действията на държавите членки за 
адаптация към неизбежните 
последствия от изменението на климата;

ж) мониторинг и докладване на 
действията на държавите членки за 
адаптация към неизбежните 
последствия от изменението на климата 
по рентабилен начин;

Or. en
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Изменение 59
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) въздействието на емисиите от 
гражданското въздухоплаване върху 
климата, несвързано с CO2;

д) въздействието на емисиите от 
гражданското въздухоплаване върху 
климата, несвързано с CO2, в резултат 
на междинни кацания на самолети на 
летищата на държавите членки;

Or. it

Изменение 60
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) въздействието на емисиите от 
гражданското въздухоплаване върху 
климата, несвързано с CO2;

д) въздействието на емисиите от 
гражданското въздухоплаване върху 
климата, свързано с CO2;

Or. pl

Изменение 61
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) действията на Съюза и на 
държавите членки за намаляване на 
различните от CO2 антропогенни 
емисии, свързани с климата, като се 
взема под внимание резолюцията на 
Европейския парламент от 14 
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септември 2011 г. относно 
всеобхватен подход към 
антропогенните емисии на газове, 
различни от CO 2, които оказват 
въздействие върху климата1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Изменение 62
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и от името на 
Съюза Комисията разработват и 
прилагат стратегии за развитие с ниски 
нива на въглеродни емисии, за да 
допринесат за:

1. Държавите членки и от името на 
Съюза Комисията докладват относно 
създаването на стратегии за развитие с 
ниски нива на въглеродни емисии в 
съответствие с всички разпоредби за 
докладване, договорени в 
международен план в контекста на 
процесите, свързани с РКООНИК, за 
да допринесат за:

Or. en

Изменение 63
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) прозрачния и точен мониторинг на 
действителния и предвидения напредък 
на държавите членки, включително 
приноса на мерките на Съюза за 
изпълнение на ангажиментите на 

а) прозрачния и точен мониторинг на 
действителния и предвидения напредък 
на държавите членки, включително 
приноса на мерките на Съюза за 
изпълнение на дългосрочните 
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Съюза и държавите членки съгласно 
РКООНИК за ограничаване или 
намаляване на антропогенните емисии 
на парникови газове;

ангажименти на Съюза и държавите 
членки съгласно РКООНИК за 
ограничаване или намаляване на 
антропогенните емисии на парникови 
газове;

Or. en

Изменение 64
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите-членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с равнищата от 1990 г., в 
контекста на необходимите намаления 
според Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК);

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на допълнително дългосрочно 
намаление на емисиите и засилване на 
отстраняването от поглътители във 
всички сектори в съответствие с целта 
на Съюза за намаляване на емисиите на 
развитите страни като група с 80—95 % 
до 2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г., в контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. it

Изменение 65
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на б) изпълнението на ангажиментите на 
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държавите-членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и 
постигането на дългосрочно 
намаление на емисиите и засилване на 
отстраняването от поглътители във 
всички сектори в съответствие с 
целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на развитите страни като 
група с 80—95 % до 2050 г. в сравнение 
с равнищата от 1990 г., в контекста 
на необходимите намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО;

Or. it

Изменение 66
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите-членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на 
развитите страни като група с 80—
95 % до 2050 г. в сравнение с 
равнищата от 1990 г., в контекста на 
необходимите намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на допълнително дългосрочно 
намаление на емисиите и засилване на 
отстраняването от поглътители във 
всички сектори в контекста на 
необходимите намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. it
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Изменение 67
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите 
на държавите членки за намаляване 
на емисиите на парникови газове 
съгласно Решение № 406/2009/ЕО и 
постигането на дългосрочно намаление 
на емисиите и засилване на 
отстраняването от поглътители във 
всички сектори в съответствие с целта 
на Съюза за намаляване на емисиите на 
развитите страни като група с 80—95 % 
до 2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г., в контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

б) постигането на дългосрочно 
намаление на емисиите и засилване на 
отстраняването от поглътители във 
всички сектори в съответствие с целта 
на Съюза за намаляване на емисиите на 
развитите страни като група с 80—95 % 
до 2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г., в контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. en

Изменение 68
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите-членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на 
развитите страни като група с 80—
95 % до 2050 г. в сравнение с 
равнищата от 1990 г., в контекста на 

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
контекста на необходимите намаления 
според Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК);
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необходимите намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. pl

Изменение 69
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с равнищата от 1990 г., в
контекста на необходимите намаления 
според Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК);

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на вътрешните емисии на 
развитите страни като група с 80—95 % 
до 2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г., в контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. en

Изменение 70
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането
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на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с равнищата от 1990 г., в 
контекста на необходимите намаления 
според Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК);

на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на вътрешните емисии на 
развитите страни като група с 80—95 % 
до 2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г., в контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. en

Изменение 71
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с равнищата от 1990 г., в 
контекста на необходимите намаления 
според Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК);

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с равнищата от 1990 г., 
като част от глобалното намаляване 
на емисиите с най-малко 50 % до 
2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г., в контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. en
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Изменение 72
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки представят на 
Комисията своите стратегии за развитие 
с ниски нива на въглеродни емисии 
една година след влизането в сила на 
настоящия регламент или съгласно 
график, одобрен в международен план в 
контекста на процесите, свързани с 
РКООНИК.

2. Държавите членки докладват на 
Комисията относно своите стратегии за 
развитие с ниски нива на въглеродни 
емисии съгласно график, одобрен в 
международен план в контекста на 
процесите, свързани с РКООНИК.

Or. en

Изменение 73
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки представят на 
Комисията своите стратегии за развитие 
с ниски нива на въглеродни емисии 
една година след влизането в сила на 
настоящия регламент или съгласно 
график, одобрен в международен план в 
контекста на процесите, свързани с 
РКООНИК.

2. Държавите членки представят на 
Комисията своите стратегии за развитие 
с ниски нива на въглеродни емисии 18 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент или съгласно 
график, одобрен в международен план в 
контекста на процесите, свързани с 
РКООНИК.

Or. en

Изменение 74
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изготвят, 
поддържат и се стремят постоянно да 
подобряват националните системи за 
инвентаризация с оглед на оценката на 
антропогенните емисиите на парникови 
газове по източници и по 
отстраняването от поглътители на 
парниковите газове, посочени в 
приложение І към настоящия регламент, 
и да осигурят навременността, 
прозрачността, точността, 
последователността, сравнимостта и 
изчерпателността на своите 
инвентаризации на парниковите газове.

1. Държавите членки изготвят, 
поддържат и се стремят постоянно да 
подобряват националните системи в 
съответствие с изискванията на 
РКООНИК по отношение на 
националните системи за 
инвентаризация с оглед на оценката на 
антропогенните емисии на парникови 
газове по източници и по 
отстраняването от поглътители на 
парниковите газове, посочени в 
приложение І към настоящия регламент, 
и да осигурят навременността, 
прозрачността, точността, 
последователността, сравнимостта и 
изчерпателността на своите 
инвентаризации на парниковите газове.

Or. en

Изменение 75
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да използват системите за докладване, 
създадени съгласно член 6, параграф 4 
от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да 
подобрят прогнозите за флуорираните 
газове в инвентаризациите на 
парниковите газове;

а) да използват системите за докладване, 
създадени съгласно член 6, параграф 4 
от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да 
подобрят прогнозите за флуорираните 
газове в инвентаризациите на 
парниковите газове, където е уместно;

Or. en

Изменение 76
Elisabetta Gardini
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се система на Съюза за 
инвентаризация, за да се осигурят 
навременността, прозрачността, 
точността, последователността, 
сравнимостта и изчерпателността на 
националните инвентаризации по 
отношение на инвентаризацията на 
парниковите газове в Съюза. Комисията 
управлява, поддържа и се стреми 
постоянно да подобрява тази система, 
която включва:

Създава се система на Съюза за 
инвентаризация, за да се осигурят 
навременността, прозрачността, 
точността, последователността и 
сравнимостта на националните 
инвентаризации по отношение на 
инвентаризацията на парниковите 
газове в Съюза. Комисията управлява, 
поддържа и се стреми постоянно да 
подобрява тази система, която включва:

Or. en

Изменение 77
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процедура за определяне в 
консултация със съответната 
държава членка на данните, които 
липсват от нейната национална 
инвентаризация;

заличава се

Or. en

Изменение 78
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишен експертен преглед на заличава се
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инвентаризациите на парниковите 
газове на държавите членки.

Or. en

Изменение 79
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 15 януари на всяка година („година 
Х“) държавите членки определят и 
докладват на Комисията:

До 15 януари на всеки две години
(„година Х“) или при актуализиране 
на информацията държавите членки 
определят и докладват на Комисията:

Or. sv

Изменение 80
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) антропогенните си емисии на 
парникови газове, посочени в 
приложение І към настоящия регламент, 
и антропогенните емисии на парникови 
газове, посочени в член 2, параграф 1 от 
Решение № 406/2009/ЕО, за годината Х-
2. Без да се засяга докладването на 
парниковите газове, посочени в 
приложение І към настоящия регламент,
емисиите на въглероден диоксид (CO2) 
от категорията източник „1.А.3.А. 
гражданско въздухоплаване“ съгласно 
МКИК се разглеждат като равни на нула 
за целите на член 3 и член 7, параграф 1 
от Решение № 406/2009/ЕО;

а) антропогенните си емисии на 
парникови газове, посочени в 
приложение І към настоящия регламент,
които трябва да бъдат 
актуализирани в съответствие с 
решенията, приети съгласно 
РКООНИК и Протокола от Киото, и 
антропогенните емисии на парникови 
газове, посочени в член 2, параграф 1 от 
Решение № 406/2009/ЕО, за годината Х-
2. Без да се засяга докладването на 
парниковите газове, посочени в 
приложение І към настоящия регламент, 
емисиите на въглероден диоксид (CO2) 
от категорията източник „1.А.3.А. 
гражданско въздухоплаване“ съгласно 
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МКИК се разглеждат като равни на нула 
за целите на член 3 и член 7, параграф 1 
от Решение № 406/2009/ЕО;

Or. en

Изменение 81
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) антропогенните си емисии на 
парникови газове по източници и по 
отстраняването на CO2 от поглътители в 
резултат на дейности, свързани със 
земеползването, промяната в 
земеползването и горското 
стопанство, съгласно Протокола от 
Киото и информация за отчитането 
на тези емисии на парникови газове 
от дейности, свързани със 
земеползването, промяната в 
земеползването и горското 
стопанство, и отстраняването им, в 
съответствие с член 3, параграф 3, а ако 
дадена държава членка реши да се 
позове на това — в съответствие с 
член 3, параграф 4 от Протокола от 
Киото и съответните решения за 
годините между 2008 г. и Х-2. 
Държавите членки, които изберат да 
се отчитат за управлението на 
обработваемите земи и земите, заети 
с пасища или в рекултивация,
съгласно член 3, параграф 4 от 
Протокола от Киото, освен това 
докладват емисиите на парникови 
газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, за 
всяка от тези дейности за 1990 г.;

г) емисиите, свързани със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство, по източници и по 
отстраняването от поглътители, в 
съответствие с насоките за изготвяне 
на информацията, изисквана съгласно 
член 7 от Протокола от Киото;

Or. en
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Изменение 82
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информацията за показателите за 
годината Х-2;

заличава се

Or. sv

Изменение 83
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) действителните или 
прогнозираните квоти за проверените 
емисии, докладвани от инсталациите 
и операторите, съгласно 
Директива 2003/87/ЕО по категории 
източници от националните 
инвентаризации на парниковите 
газове и съотношението на тези 
проверени емисии към общите 
докладвани емисии на парникови 
газове за тези категории източници 
за годината Х-2;

заличава се

Or. en

Изменение 84
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква л) – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

л) резултатите от проверките на 
докладваните в инвентаризациите на 
парниковите газове емисии за годината 
Х-2 за съответствие с:

л) резултатите от проверките на 
качеството на докладваните в 
инвентаризациите на парниковите 
газове емисии за годината Х-2 за 
съответствие с:

Or. en

Изменение 85
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) резултатите от проверките на 
данните за дейността, изходните 
данни и допусканията, използвани за 
прогноза на емисиите при 
изготвянето на инвентаризациите на 
парниковите газове за годината Х-2, 
за съответствие с:

заличава се

i) данните и допусканията, 
използвани при изготвянето на 
инвентаризациите на замърсителите 
на въздуха съгласно 
Директива 2001/81/ЕО;
ii) данните, докладвани съгласно член 
6, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 842/2006;
iii) статистическите данни за 
енергийния сектор съгласно член 4 от 
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и 
приложение Б към него;

Or. en

Изменение 86
Elisabetta Gardini
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) данните и допусканията, 
използвани при изготвянето на 
инвентаризациите на замърсителите 
на въздуха съгласно 
Директива 2001/81/ЕО;

заличава се

Or. en

Изменение 87
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) данните, докладвани съгласно член 
6, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 842/2006;

заличава се

Or. en

Изменение 88
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква м) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) статистическите данни за 
енергийния сектор съгласно член 4 от 
Регламент (ЕО) № 1099/2008 и 
приложение Б към него;

заличава се

Or. en
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Изменение 89
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) описание на всякакви промени в 
националните системи за 
инвентаризация;

н) описание на промените в 
националните системи за 
инвентаризация;

Or. en

Изменение 90
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) описание на всякакви промени в 
националните регистри;

о) описание на промените в 
националните регистри;

Or. en

Изменение 91
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 15 април всяка година държавите 
членки предоставят на секретариата на 
РКООНИК националните 
инвентаризации, съдържащи същата 
информация като предоставената на 
Комисията, в съответствие с параграф 2 
от настоящия член.

3. До 15 април всяка година държавите 
членки предоставят на секретариата на 
РКООНИК националните 
инвентаризации, съдържащи 
информацията, предоставена на 
Комисията, в съответствие с параграф 2 
от настоящия член.

Or. en
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Изменение 92
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да добавя или заличава вещества от 
списъка на парниковите газове в 
приложение І към настоящия регламент;

а) да добавя или заличава вещества от 
списъка на парниковите газове в 
приложение І към настоящия регламент 
в съответствие с решенията, приети 
съгласно РКООНИК и Протокола от 
Киото;

Or. en

Изменение 93
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определя изисквания за 
мониторинг и докладване във връзка 
със земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство в съответствие с нови 
международни споразумения или 
законодателни актове, които се 
приемат съгласно член 9 от Решение 
№ 406/2009/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 94
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 Процедура на комитета заличава се
Приблизителни инвентаризации на 
парниковите газове
До 31 юли всяка година („година Х“) 
държавите членки представят на 
Комисията приблизителни 
инвентаризации на парниковите 
газове за годината Х-1. Въз основа на 
приблизителните инвентаризации на 
парниковите газове на държавите 
членки или — когато е необходимо въз 
основа на собствените си прогнози —
Комисията ежегодно съставя 
приблизителна инвентаризация на 
парниковите газове в ЕС. До 
30 септември всяка година Комисията 
предоставя тази информация на 
обществеността.

Or. it

Изменение 95
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва първоначална 
проверка на данните, представени от 
държавите членки съгласно член 7, 
параграф 1 от настоящия регламент, за 
изчерпателност и потенциални 
проблеми. Тя изпраща резултатите на 
държавите членки в рамките на 6 
седмици от крайния срок за подаване. 
До 15 март държавите членки отговарят 
на всички въпроси, възникнали по повод 
предварителната проверка, заедно с 
изпращането на окончателната 
инвентаризация за годината Х-2.

1. Комисията извършва първоначална 
проверка на данните, представени от 
държавите членки съгласно член 7, 
параграф 1 от настоящия регламент, за 
изчерпателност и потенциални 
проблеми. Тя изпраща резултатите на 
държавите членки в рамките на 6 
седмици от крайния срок за подаване. 
До 15 март държавите членки отговарят 
на всички съществени въпроси, 
възникнали по повод предварителната 
проверка, заедно с изпращането на 
окончателната инвентаризация за 
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годината Х-2.

Or. en

Изменение 96
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато до 15 март държава членка не 
отговори на въпросите, зададени от 
Комисията, или не изпрати пълните 
прогнози на инвентаризацията, 
необходими за съставяне на 
инвентаризацията на Съюза, Комисията 
изготвя прогнози, които да бъдат 
използвани вместо съответните 
прогнози в инвентаризацията на 
държавата членка. За тази цел 
Комисията използва методи, 
съответстващи на приложимите 
насоки за изготвяне на националните 
инвентаризации на парниковите газове.

2. Когато до 15 март държава членка не 
изпрати пълните прогнози на 
инвентаризацията, необходими за 
съставяне на инвентаризацията на 
Съюза, Комисията изготвя прогнози, за 
да подпомогне съответната държава 
членка при приключването на 
прогнозите на инвентаризацията си. За 
тази цел Комисията използва 
приложимите насоки за изготвяне на 
националните инвентаризации на 
парниковите газове.

Or. en

Изменение 97
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване на емисиите на CO2 от 
морския транспорт

Докладване на емисиите на парникови 
газове от морския транспорт

Or. pl



PE486.140v01-00 28/57 AM\897512BG.doc

BG

Изменение 98
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 29 от настоящия регламент, за 
да установи изискванията за 
мониторинга и докладването на
емисиите на CO2 от морския транспорт 
по отношение на морските 
плавателни съдове, акостиращи в 
пристанища на държавите членки. 
Приетите изисквания за мониторинг 
и докладване съответстват на 
изискванията, одобрени в рамките на 
РКООНИК, и доколкото е възможно 
— на изискванията, прилагани към 
плавателните съдове в рамките на 
ИМО или чрез законодателни мерки 
на Съюза относно емисиите на 
парникови газове от морския транспорт. 
Изискванията за мониторинг и 
докладване намаляват доколкото е 
възможно обема на работа на 
държавите членки, в т.ч. чрез 
централизиране на събирането и 
поддържането на данните.

1. При приемането на законодателни 
актове на Съюза, насочени към
емисиите на парникови газове от 
морския транспорт, държавите членки 
определят и докладват на Комисията
емисиите на CO2 от морския транспорт в 
съответствие с разпоредбите за
докладване, включени в тези 
законодателни актове на Съюза.

Or. en

Изменение 99
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент, за да 

1. Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент, за да 



AM\897512BG.doc 29/57 PE486.140v01-00

BG

установи изискванията за мониторинга 
и докладването на емисиите на CO2 от 
морския транспорт по отношение на 
морските плавателни съдове, 
акостиращи в пристанища на държавите 
членки. Приетите изисквания за 
мониторинг и докладване съответстват 
на изискванията, одобрени в рамките на 
РКООНИК, и доколкото е възможно 
— на изискванията, прилагани към 
плавателните съдове в рамките на ИМО 
или чрез законодателни мерки на Съюза 
относно емисиите на парникови газове 
от морския транспорт. Изискванията за 
мониторинг и докладване намаляват 
доколкото е възможно обема на работа 
на държавите членки, в т.ч. чрез 
централизиране на събирането и 
поддържането на данните.

установи изискванията за мониторинга 
и докладването на емисиите на CO2 от 
морския транспорт по отношение на 
морските плавателни съдове, 
акостиращи в пристанища на държавите 
членки. Приетите изисквания за 
мониторинг и докладване съответстват 
на изискванията, одобрени в рамките на 
РКООНИК, на изискванията, прилагани 
към плавателните съдове в рамките на 
ИМО или чрез законодателни мерки на 
Съюза относно емисиите на парникови 
газове от морския транспорт. 
Изискванията за мониторинг и 
докладване намаляват обема на работа 
на държавите членки, в т.ч. чрез 
централизиране на събирането и 
поддържането на данните.

Or. en

Изменение 100
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато даден акт е приет съгласно 
параграф 1, до 15 януари всяка година 
(„година Х“) държавите членки 
определят и докладват на Комисията 
емисиите на CO2 от морския 
транспорт за годината Х-2 съгласно 
този акт.

заличава се

Or. en

Изменение 101
Elisabetta Gardini
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Изискванията за мониторинг и 
докладване намаляват, доколкото е 
възможно, обема на работа на 
държавите членки, в т.ч. чрез 
централизиране на събирането и 
поддържането на данните и като 
съответстват на изискванията, 
когато са договорени такива, по 
смисъла на РКООНИК и в рамките на 
ИМО.

Or. en

Изменение 102
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Те имат за цел да осигурят 
навременността, прозрачността, 
точността, последователността, 
съпоставимостта и изчерпателността на 
докладваната информация относно 
политиките и мерките и относно 
прогнозите за антропогенните емисии 
на парникови газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, 
съгласно посоченото в членове 14 и 15 
от настоящия регламент, включително 
относно използването и прилагането на 
данни, методи и модели, както и 
осъществяването на дейности по 
осигуряване и контрол на качеството и 
анализ на чувствителността.

2. Те имат за цел да осигурят 
навременността, прозрачността, 
точността, последователността, 
съпоставимостта и изчерпателността на 
докладваната информация относно 
политиките и мерките и относно 
прогнозите за антропогенните емисии 
на парникови газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, 
съгласно посоченото в членове 14 и 15 
от настоящия регламент, включително, 
когато е уместно, относно 
използването и прилагането на данни, 
методи и модели, както и 
осъществяването на дейности по 
осигуряване и контрол на качеството и 
анализ на чувствителността.

Or. en
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Изменение 103
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията в срок до 15 март всяка 
година („година Х“):

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията в срок до 15 март на всеки 
две години („година Х+1“):

Or. en

Изменение 104
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят на 
обществеността в електронна форма 
всички оценки на разходите и на 
въздействието на националните 
политики и мерки, както и всякаква 
информация за прилагането на 
политиките и мерките на Съюза за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите на парникови газове по 
източници или за увеличаване на 
отстраняването от поглътители, заедно с 
всички технически доклади на които 
се основават оценките. Те следва да 
включват описание на използваните 
модели и методологични подходи, 
определения и основни допускания.

2. Държавите членки предоставят на 
обществеността в електронна форма 
националните политики и мерки, както 
и информация за прилагането на 
политиките и мерките на Съюза за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите на парникови газове по 
източници или за увеличаване на 
отстраняването от поглътители.

Or. en
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Изменение 105
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 март всяка година („година Х“) 
държавите членки докладват на 
Комисията националните прогнози за 
антропогенни емисии на парникови 
газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, 
организирани по газове и по сектори. 
Тези прогнози включват 
предполагаемите количества за период 
от 4 бъдещи години, които завършват 
на 0 или 5 веднага след годината Х. 
Националните прогнози вземат под 
внимание всички политики и мерки, 
приети на равнището на Съюза, и 
включват:

1. До 15 март на всеки две години 
(„година Х+1“) държавите членки 
докладват на Комисията националните 
прогнози за антропогенни емисии на 
парникови газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, 
организирани по газове и по сектори. 
Тези прогнози включват 
предполагаемите количества за период 
от 4 бъдещи години, които завършват 
на 0 или 5 веднага след годината Х. 
Националните прогнози вземат под 
внимание всички политики и мерки, 
приети на равнището на Съюза, и 
включват:

Or. en

Изменение 106
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 март всяка година („година Х“) 
държавите членки докладват на 
Комисията националните прогнози за 
антропогенни емисии на парникови 
газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, 
организирани по газове и по сектори. 
Тези прогнози включват 
предполагаемите количества за период 
от 4 бъдещи години, които завършват 
на 0 или 5 веднага след годината Х. 
Националните прогнози вземат под 

1. До 15 март на всеки две години
(„година Х“) държавите членки 
докладват на Комисията националните 
прогнози за антропогенни емисии на 
парникови газове по източници и по 
отстраняването от поглътители, 
организирани по газове и по сектори. 
Тези прогнози включват 
предполагаемите количества за период 
от 4 бъдещи години, които завършват 
на 0 или 5 веднага след годината Х. 
Националните прогнози вземат под 
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внимание всички политики и мерки, 
приети на равнището на Съюза, и 
включват:

внимание всички политики и мерки, 
приети на равнището на Съюза, и 
включват:

Or. en

Изменение 107
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) прогнози относно това, как 
парниковите газове, отделяни при 
рециклирането на отпадъци, ще се 
отразят върху промяната на 
климата;

Or. en

Изменение 108
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) прогнози относно емисиите на 
парникови газове в дадена трета 
държава вследствие на енергията, 
която държавата членка внася от 
тази трета държава;

Or. en

Изменение 109
Marita Ulvskog
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) прогнози за степента, до която 
екстремните метеорологични условия 
ще се отразят върху възможността 
горите, селското стопанство и 
водите да улавят въглерод и 
парникови газове.

Or. en

Изменение 110
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя държава членка не 
представи пълни прогнозни очаквания
до 15 март всяка година, Комисията 
може да подготви изискваните 
прогнози, за да състави прогнозите на 
Съюза.

2. Държавите членки докладват най-
актуалните прогнози, които са на 
разположение. Ако някоя държава 
членка не представи прогноза или 
когато прогнозите не са в 
съответствие с параграф 1 до 15 март 
на всеки две години, Комисията може 
да подготви изискваните прогнози, за да 
състави прогнозите на Съюза.

Or. en

Изменение 111
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 15 март всяка година държавите 
членки докладват на Комисията 

До 15 март всяка година държавите 
членки докладват на Комисията 
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информация за осъществените или 
планирани от тях действия за 
адаптиране към изменението на 
климата, по-специално за националните 
или регионалните стратегии и за 
мерките за адаптиране. Тази 
информация включва отпусканите от 
бюджета средства по области на 
политиката и, за всяка мярка за 
адаптиране, основната цел, вида 
инструмент, състоянието на изпълнение 
и категорията въздействие на 
изменението на климата (например 
наводнения, повишаване на морското 
равнище, екстремни температури, суши 
и необичайни метеорологични явления).

информация за осъществените или 
планирани от тях действия за 
адаптиране към изменението на 
климата, по-специално за националните 
или регионалните стратегии и за 
мерките за адаптиране. Тази 
информация включва отпусканите от 
бюджета средства по области на 
политиката и, за всяка мярка за 
адаптиране, основната цел, вида 
инструмент, състоянието на изпълнение 
и категорията въздействие на 
изменението на климата (например 
наводнения, повишаване на морското 
равнище, екстремни температури, суши, 
бури, урагани и други необичайни 
метеорологични явления).

Or. en

Изменение 112
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 15 март всяка година държавите 
членки докладват на Комисията 
информация за осъществените или 
планирани от тях действия за 
адаптиране към изменението на 
климата, по-специално за националните 
или регионалните стратегии и за 
мерките за адаптиране. Тази 
информация включва отпусканите от 
бюджета средства по области на 
политиката и, за всяка мярка за 
адаптиране, основната цел, вида 
инструмент, състоянието на изпълнение 
и категорията въздействие на 
изменението на климата (например 
наводнения, повишаване на морското 
равнище, екстремни температури, суши 

До 15 март на всеки две години
държавите членки докладват на 
Комисията информация за 
осъществените или планирани от тях 
действия за адаптиране към 
изменението на климата, по-специално 
за националните или регионалните 
стратегии и за мерките за адаптиране. 
Тази информация може да включва 
отпусканите от бюджета средства по 
области на политиката и, за всяка мярка 
за адаптиране, основната цел, вида 
инструмент, състоянието на изпълнение 
и категорията въздействие на 
изменението на климата (например 
наводнения, повишаване на морското 
равнище, екстремни температури, суши 
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и необичайни метеорологични явления). и необичайни метеорологични явления).

Or. en

Изменение 113
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. pl

Изменение 114
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на най-добрите налични 
данни държавите членки докладват на
Комисията до 15 март всяка година 
(„година Х“):

С цел да се даде възможност на Съюза 
да докладва относно финансовата и 
технологична подкрепа, оказвана на 
развиващите се държави, държавите 
членки си сътрудничат с Комисията, 
като предоставят информация, в 
случай че съществува такава, 
относно:

Or. en

Изменение 115
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на най-добрите налични 
данни държавите членки докладват на 
Комисията до 15 март всяка година
(„година Х“):

Въз основа на най-добрите налични 
данни и като използват общ формат, 
одобрен съгласно РКООНИК,
държавите членки докладват на 
Комисията до 31 декември на всеки две
години („година Х“):

Or. en

Изменение 116
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация за поетата като 
задължение и изплатената финансова 
помощ на развиващите се страни в 
рамките на РКООНИК за година Х-1, за 
поетата като задължение финансова 
помощ за година Х и за планираното 
предоставяне на помощ. 
Докладваната информация включва:

а) финансова помощ на развиващите се 
страни в рамките на РКООНИК.

Or. en

Изменение 117
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация за поетата като 
задължение и изплатената финансова 
помощ на развиващите се страни в 
рамките на РКООНИК за година Х-1, 
за поетата като задължение

а) информация за поетата като 
задължение и изплатената финансова 
помощ на развиващите се страни 
съгласно разпоредбите на РКООНИК 
за година Х-1, за отпуснатата
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финансова помощ за година Х и за 
планираното предоставяне на помощ. 
Докладваната информация включва:

финансова помощ за година Х и, в 
случай че има информация, за 
планираната финансова помощ за 
следващите години. Докладваната 
информация включва:

Or. en

Изменение 118
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали финансовите средства, 
предоставени от държавата членка 
на развиващите се страни, са нови и 
допълващи по смисъла на РКООНИК и 
как са били изчислени;

заличава се

Or. en

Изменение 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали финансовите средства, 
предоставени от държавата членка на 
развиващите се страни, са нови и 
допълващи по смисъла на РКООНИК и 
как са били изчислени;

i) каква част от финансовите средства, 
предоставени или отпуснати от 
държавата членка на развиващите се 
страни, са нови и допълващи към целта 
за повишаване на официалната 
помощ за развитие до 0,7 % от 
брутния национален доход в 
съответствие с РКООНИК и как са 
били изчислени;

Or. en
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Обосновка

Позоваването на 0,7 %/ОПР/коефициент на Джини е необходимо, за да се гарантира, 
че финансовите ангажименти по отношение изменението на климата са изпълнени и 
осигурени по такъв начин, че международните публични средствата не се отклоняват 
от дългосрочните ангажименти в подкрепа на развитието на различните страни.

Изменение 120
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) информация за всички разпределени 
от държавата членка финансови 
средства, свързани с прилагането на 
РКООНИК, по вида канал, например 
двустранни, регионални или други 
многостранни канали;

заличава се

Or. en

Изменение 121
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) информация за всички разпределени 
от държавата членка финансови 
средства, свързани с прилагането на 
РКООНИК, по вида канал, например 
двустранни, регионални или други 
многостранни канали;

ii) информация за всички разпределени 
от държавата членка финансови 
средства, свързани с прилагането на 
РКООНИК, по вида канал, например 
двустранни, регионални или други 
многостранни канали, включително 
следното, според целесъобразността:
а) Глобалният екологичен фонд, 
Фондът на най–слабо развитите 
държави, Специалният фонд за 
изменението на климата, Фондът за 
адаптация, Зеленият фонд за 
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климата и Доверителният фонд за 
допълнителни дейности;
б) други многостранни фондове за 
изменението на климата;
в) многостранни финансови 
институции, включително 
регионалните банки за развитие;

г) специализирани органи на 
Обединените нации;
д) принос чрез двустранни, регионални 
и други канали;

Or. en

Изменение 122
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) количествена информация за 
финансовите потоци, въз основа на 
така наречените „Рио показатели за 
помощта, свързана със смекчаването 
на изменението на климата и с 
адаптацията към изменението на 
климата“ („Рио показатели“), 
въведени от Комитета за 
подпомагане на развитието към 
ОИСР, и методологическа 
информация, свързана с прилагането 
на методологията на Рио 
показателите за изменението на 
климата;

заличава се

Or. en

Изменение 123
Pilar Ayuso
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) количествена информация за 
финансовите потоци, въз основа на 
така наречените „Рио показатели за 
помощта, свързана със смекчаването 
на изменението на климата и с 
адаптацията към изменението на 
климата“ („Рио показатели“), 
въведени от Комитета за 
подпомагане на развитието към 
ОИСР, и методологическа 
информация, свързана с прилагането 
на методологията на Рио 
показателите за изменението на 
климата;

заличава се

Or. en

Изменение 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) количествена информация за 
финансовите потоци, въз основа на така 
наречените „Рио показатели за помощта, 
свързана със смекчаването на 
изменението на климата и с адаптацията 
към изменението на климата“ („Рио 
показатели“), въведени от Комитета за 
подпомагане на развитието към ОИСР, 
и методологическа информация, 
свързана с прилагането на 
методологията на Рио показателите за 
изменението на климата;

iii) количествена информация за 
финансовите потоци или чрез проект, 
или чрез бюджетна подкрепа, въз 
основа на така наречените „Рио 
показатели за помощта, свързана със 
смекчаването на изменението на 
климата и с адаптацията към 
изменението на климата“ („Рио 
показатели“), въведени от Комитета за 
подпомагане на развитието към ОИСР, 
и методологическа информация, 
свързана с прилагането на 
методологията на Рио показателите за 
изменението на климата, като се прави 
разлика между финансиране за 
„намаляване на емисиите и 
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обезлесяване и деградация на горите 
плюс“ (REDD+), и други дейности по 
смекчаване в рамките на Рио 
показателите за смекчаване на 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 125
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, 
така и от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
държави, които са особено уязвими 
към последиците от изменението на 
климата при адаптирането към тези 
последици;

заличава се

Or. en

Изменение 126
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, 
така и от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
държави, които са особено уязвими към 
последиците от изменението на климата
при адаптирането към тези 
последици;

iv) подробна информация за помощта, 
предоставена или отпусната за 
подпомагане на адаптирането към 
изменението на климата в развиващи 
се държави, които са особено уязвими 
към последиците от изменението на 
климата;
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Or. en

Изменение 127
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, 
така и от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
държави, които са особено уязвими 
към последиците от изменението на 
климата при адаптирането към тези 
последици;

iv) подробна информация за 
финансовата подкрепа, предоставена 
от държавите членки за дейности по 
смекчаване и адаптиране в развиващи 
се държави, включително размера на 
финансовите средства, източника на 
финансиране, вида на използваните 
инструменти като безвъзмездни 
помощи и концесионни заеми, и 
сектора;

Or. en

Изменение 128
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, 
така и от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
страни с цел намаляване на емисиите 
на парникови газове;

заличава се

Or. en

Изменение 129
Marita Ulvskog
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Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, 
така и от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се страни 
с цел намаляване на емисиите на 
парникови газове;

v) подробна информация за помощта, 
предоставена или отпусната на 
развиващи се страни с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове;

Or. en

Изменение 130
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 – буква а) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, 
така и от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се страни 
с цел намаляване на емисиите на 
парникови газове;

v) информация, доколкото е възможно, 
относно частните финансови 
потоци, генерирани от двустранно 
финансиране на дейности за 
смекчаване и адаптиране към 
изменението на климата в 
развиващите се страни, и относно 
политики и мерки, които насърчават 
постепенно повишаване на частните 
инвестиции в дейности за смекчаване 
и адаптиране в развиващи се страни, 
които са страни по РКООНИК;

Or. en

Изменение 131
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a) – подточка vа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

vа) подробна информация относно 
ново и допълнително частно 
финансиране, мобилизирано от 
държавата членка, включително 
информация за сумите, за 
използването на такова финансиране 
за адаптиране, смекчаване или 
обезлесяване и деградация на горите 
плюс, за държавата получател, за 
сектора и вида на дейността и за 
вида финансиране или инструменти 
за мобилизиране или привличане на 
такова финансиране;

Or. en

Изменение 132
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за дейностите на 
държавите членки, свързани с трансфера 
на технологии към развиващите се 
страни в рамките на РКООНИК и с 
трансфера на технологии за година Х-
1, информация за планираните 
дейности, свързани с трансфера на 
технологии към развиващите се 
страни в рамките на РКООНИК и с 
трансфера на технологии, който 
следва да се осъществи през година Х 
и следващите години. Информацията 
следва да включва сведения дали 
прехвърлените технологии са 
използвани за смекчаване на 
изменението на климата или за 
адаптиране към последиците него, 
страната получател, размера на 
предоставената помощ и вида на 

б) дейностите на държавите членки, 
свързани с трансфера на технологии към 
развиващите се страни в рамките на 
РКООНИК.
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прехвърлената технология.

Or. en

Изменение 133
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за дейностите на
държавите членки, свързани с
трансфера на технологии към
развиващите се страни в рамките на 
РКООНИК и с трансфера на 
технологии за година Х-1, 
информация за планираните 
дейности, свързани с трансфера на 
технологии към развиващите се страни
в рамките на РКООНИК и с 
трансфера на технологии, който 
следва да се осъществи през година Х 
и следващите години. Информацията 
следва да включва сведения дали 
прехвърлените технологии са 
използвани за смекчаване на 
изменението на климата или за 
адаптиране към последиците него, 
страната получател, размера на 
предоставената помощ и вида на 
прехвърлената технология.

б) информация за мерките, 
предприети от държавите членки за 
насърчаване, улесняване и 
финансиране на трансфера на, достъпа 
до и внедряването на щадящи 
климата технологии в полза на
развиващите се страни и за подкрепа за 
развитието и укрепването на 
ендогенни капацитети и технологии 
на развиващите се страни и, доколкото 
е възможно — информация за 
постигнати успехи и допуснати 
грешки.

Or. en

Изменение 134
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 — буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация за годините X-2 и X-1 
относно мерките и дейностите, 
свързани с осъществен или планиран
трансфер на технологии от страна 
на държавите членки. Това следва да 
включва, доколкото е възможно, 
информация за държавата 
получател, целевата зона на 
смекчаване или адаптиране, 
участващия сектор и източниците 
на трансфера на технологии от 
публичния или частния сектор, както 
и да прави разграничение между 
дейностите, предприети от 
публичния и частния сектор.

Or. en

Изменение 135
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 март всяка година („година Х“) 
държавите членки трябва да представят 
на Комисията за година Х-1:

1. До 15 март на всеки две години
(„година Х+1“) държавите членки 
трябва да представят на Комисията за
години Х-1 и Х:

Or. en

Изменение 136
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за използването през 
година Х-1 на приходите, генерирани от 
държавата членка чрез продажба на 
квоти на търг, съгласно член 10, 
параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. 
Тази информация включва също така 
конкретна и подробна информация за 
използването на 50 % от приходите и 
предприетите в резултат на това 
действия, като се уточнява категорията 
на действията, предприети в 
съответствие с член 10, параграф 3 от 
Директива 2003/87/ЕО, и се посочват 
съответната страна или регион 
бенефициер;

б) информация за използването през 
години Х-1 и Х на приходите, 
генерирани от държавата членка чрез 
продажба на квоти на търг, съгласно 
член 10, параграф 1 от 
Директива 2003/87/ЕО. Тази 
информация включва също така 
конкретна и подробна информация за 
използването на 50 % от приходите и 
предприетите в резултат на това 
действия, като се уточнява категорията 
на действията, предприети в 
съответствие с член 10, параграф 3 от 
Директива 2003/87/ЕО, и се посочват 
съответната страна или регион 
бенефициер;

Or. en

Изменение 137
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за използването през 
година Х-1 на приходите, генерирани от 
държавата-членка чрез продажба на 
квоти на търг, съгласно член 10, 
параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. 
Тази информация включва също така 
конкретна и подробна информация за 
използването на 50 % от приходите и 
предприетите в резултат на това 
действия, като се уточнява 
категорията на действията, 
предприети в съответствие с член 10, 
параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО, 
и се посочват съответната страна 
или регион бенефициер;

б) информация за използването през 
година Х-1 на приходите, генерирани от 
държавата-членка чрез продажба на 
квоти на търг, съгласно член 10, 
параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО;
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Or. pl

Изменение 138
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информацията, посочена в член 6, 
параграф 1, буква б) от Решение 
№ 406/2009/ЕО, и информация как 
тяхната политика за закупуване спомага 
за постигането на международно 
споразумение относно изменението на 
климата.

г) подробната информация, посочена в 
член 6, параграф 1, буква б) от Решение 
№ 406/2009/ЕО, включително 
идентификационни кодове на 
единици, и информация как тяхната 
политика за закупуване спомага за 
постигането на международно 
споразумение относно изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 139
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като започне с данните, докладвани 
за 2013 г., Комисията провежда
годишен експертен преглед на данните 
от националната инвентаризация, 
представени от държавите членки 
съгласно член 7, параграф 2 от 
настоящия регламент с оглед на 
извършването на мониторинг на
постигнатото от държавите членки 
намаление или ограничение на техните 
емисии на парникови газове съгласно 
член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и на 
поставените в законодателството на 
Съюза цели за намаление или 

2. Като започне с данните, докладвани 
за 2013 г., Комисията провежда
междинен и окончателен експертен 
преглед на данните от националната 
инвентаризация, представени от 
държавите членки съгласно член 7, 
параграф 2 от настоящия регламент с 
оглед на извършването на мониторинг 
на напредъка на държавите членки към 
постигането на намаление или 
ограничение на техните емисии на 
парникови газове съгласно член 3 от 
Решение № 406/2009/ЕО и на 
поставените в законодателството на 
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ограничение на емисиите на всякакви 
други парникови газове.

Съюза цели за намаление или 
ограничение на емисиите на всякакви 
други парникови газове.

Or. en

Изменение 140
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като започне с данните, докладвани 
за 2013 г., Комисията провежда годишен 
експертен преглед на данните от 
националната инвентаризация, 
представени от държавите членки 
съгласно член 7, параграф 2 от 
настоящия регламент с оглед на 
извършването на мониторинг на 
постигнатото от държавите членки 
намаление или ограничение на техните 
емисии на парникови газове съгласно 
член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и на 
поставените в законодателството на 
Съюза цели за намаление или 
ограничение на емисиите на всякакви 
други парникови газове.

2. Като започне с данните, докладвани 
за 2013 г., Комисията провежда годишен 
експертен преглед на данните от 
националната инвентаризация, 
представени от държавите членки 
съгласно член 7, параграф 2 от 
настоящия регламент с оглед на 
извършването на мониторинг на 
постигнатото от държавите членки 
намаление или ограничение на техните 
емисии на парникови газове съгласно 
член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и на 
поставените в законодателството на 
Съюза цели за намаление или 
ограничение на емисиите на всякакви 
други парникови газове. Държавите 
членки участват пълноправно в този 
процес.

Or. en

Изменение 141
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Първоначалният и годишният 3. Първоначалният, междинният и 
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експертен преглед включват: окончателният експертен преглед 
включват:

Or. en

Изменение 142
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е уместно, изчисляване на 
произтичащите от това необходими 
технически корекции.

в) когато е уместно, изчисляване на 
произтичащите от това необходими 
технически корекции след консултации 
с държавите членки.

Or. en

Изменение 143
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е уместно, изчисляване на 
произтичащите от това необходими
технически корекции.

в) когато е уместно, издаване на 
препоръки за технически корекции с 
оглед на подобряването на 
инвентаризациите на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 144
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 29 от 
настоящия регламент, за да определи
правилата за провеждане на експертните 
прегледи, посочени в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, включително задачите, 
посочени в параграф 3 от него.

4. Комисията приема актове за 
изпълнение, определящи правилата за 
провеждане на експертните прегледи, 
посочени в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, включително задачите, 
посочени в параграф 3 от него. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 30, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 145
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията гарантира, че е 
разработена последователна 
методология, приложима както към 
експертния преглед на 
инвентаризацията, извършван 
съгласно настоящия член, така и към 
прегледа на РКООНИК.
Прегледът, определен в настоящия 
член, е насочен единствено към 
информацията, изисквана съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО.

Or. en

Обосновка

Тъй като прегледът на ЕС трябва да се развива паралелно с прегледа на РКООНИК, 
съществува рискът две различни методики да съществуват съвместно, и 
следователно дадена държава членка да има две различни заявени нива на емисиите. 
Изменението има за цел да осигури съгласуваност между двата прегледа.
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Изменение 146
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато годишният експертен преглед 
на данните от инвентаризацията, които 
се отнасят за 2020 г., приключи в 
съответствие с член 20 от настоящия 
регламент, Комисията изчислява 
съгласно формулата, включена в 
приложение ІІ към настоящия 
регламент, преизчисления сбор на
емисиите на парникови газове за всяка 
държава членка.

1. Когато годишният експертен преглед 
на данните от инвентаризацията, които 
се отнасят за година X-2, приключи в 
съответствие с член 20 от настоящия 
регламент, Комисията преизчислява 
годишното разпределение на 
емисиите от парникови газове за 
всяка държава членка в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Решение 
№ 406/2009/ЕО и съгласно най-новата 
методология, използвана при прегледа 
на инвентаризацията за година Х на
емисиите от година X-2.

Or. en

Обосновка

Комисията предлага таваните на емисиите да се определят еднократно през 2012 г. 
за целия период 2013—2020 г., като декларираните емисии се изчисляват според 
променяща се методология. Оценката на съответствието между таваните и 
обявените емисии ще се основава на различни методологии и може да доведе до 
несъответствие. Таваните следва да се преизчисляват всяка година с цел отразяване 
на обновената методология.

Изменение 147
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднъж на две години Комисията 
оценява общото въздействие на 
въздухоплаването върху климата в 
световен мащаб, включително чрез 
невъглеродни емисии, като например 

2. Веднъж на две години Комисията 
оценява общото въздействие на 
въздухоплаването върху климата в 
световен мащаб, включително чрез 
въглеродни емисии, като например 
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азотни оксиди, и ефекти като например 
увеличаването на перестите облаци въз 
основа на данните за емисиите, 
предоставени от държавите-членки 
съгласно член 7 от настоящия 
регламент, и подобрява тази 
количествена преценка като се опира на 
научния напредък и на данните за 
въздушния трафик, когато е уместно.

азотни оксиди, и ефекти като например 
увеличаването на перестите облаци въз 
основа на данните за емисиите, 
предоставени от държавите-членки 
съгласно член 7 от настоящия 
регламент, и подобрява тази 
количествена преценка като се опира на 
научния напредък и на данните за 
въздушния трафик, когато е уместно.

Or. pl

Изменение 148
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изготвянето на приблизителната 
инвентаризация на парниковите 
газове в Съюза съгласно член 8 от 
настоящия регламент;

заличава се

Or. it

Обосновка

В съответствие с изменението за заличаване на член 8.

Изменение 149
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провеждане на годишния експертен 
преглед;

заличава се

Or. en
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Изменение 150
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изготвяне на приблизителната 
инвентаризация на парниковите 
газове в Съюза;

заличава се

Or. it

Обосновка

В съответствие с изменението за заличаване на член 8.

Изменение 151
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
определянето на подробни правила за 
докладване, включително правила за 
съдържанието, структурата, формата и 
процеса за предаване на докладваната от 
държавите членки информация съгласно 
членове 4, 5, 7, 8 и 13—19 от настоящия 
регламент.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
определянето на подробни правила за 
докладване, включително правила за 
съдържанието, структурата, формата и 
процеса за предаване на докладваната от 
държавите членки информация съгласно 
членове 4, 5, 7 и 13—19 от настоящия 
регламент.

Or. it

Обосновка

В съответствие с изменението за заличаване на член 8.
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Изменение 152
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
определянето на подробни правила за 
докладване, включително правила за 
съдържанието, структурата, формата и 
процеса за предаване на докладваната от 
държавите членки информация съгласно 
членове 4, 5, 7, 8 и 13—19 от настоящия 
регламент.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
определянето на подробни правила за 
докладване, включително правила за 
съдържанието, структурата, формата и 
процеса за предаване на докладваната от 
държавите членки информация съгласно 
членове 7, 8 и 13—19 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 153
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
определянето на изискванията за 
въвеждането, експлоатацията и 
функционирането на националните 
системи на държавите членки съгласно 
членове 5 и 13 от настоящия регламент.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
определянето на изискванията за 
въвеждането, експлоатацията и 
функционирането на националните 
системи на държавите членки съгласно 
член 13 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 154
Elisabetta Gardini
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
отмяна на членове 4—7, 10—12, 14, 15, 
17 и 19 от настоящия регламент, или на 
части от тях, или да изменя същите 
членове, ако прецени, че международни 
или други събития водят до положение, 
при което произтичащите от тези 
членове задължения вече не са 
необходими, не са пропорционални на 
съответните ползи или не са в 
съответствие с изискванията за 
докладване на РКООНИК или пък ги 
дублират. Приетите съгласно настоящия 
член актове, не правят международните 
задължения за докладване и 
задълженията за докладване на Съюза, 
като цяло, по-обременяващи за 
държавите членки.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 29 от настоящия регламент за 
отмяна на членове 6, 7, 10—12, 14, 15, 
17 и 19 от настоящия регламент, или на 
части от тях, или да изменя същите 
членове, ако прецени, че международни 
или други събития водят до положение, 
при което произтичащите от тези 
членове задължения вече не са 
необходими, не са пропорционални на 
съответните ползи или не са в 
съответствие с изискванията за 
докладване на РКООНИК или пък ги 
дублират. Приетите съгласно настоящия 
член актове, не правят международните 
задължения за докладване и 
задълженията за докладване на Съюза, 
като цяло, по-обременяващи за 
държавите членки.

Or. en

Изменение 155
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение 1 – заглавие 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Емисии на сажди

Or. en


