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Изменение 69
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
правила за отчитане и планове за 
действие в областта на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
дължащи се на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
правила за отчитане в областта на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове, дължащи се на дейности във 
връзка със земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство

Or. en

Изменение 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Секторът на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство („LULUCF“) в ЕС 
представлява нетен поглътител и 
отстранява парникови газове от 
атмосферата в количество, 
съответстващо на значителен дял от 
емисиите на ЕС. Антропогенните 
емисии и поглъщания на парникови 
газове от този сектор са свързани с 
промени на количествата въглерод, 
съдържащи се в растителността и 
почвите. Дължащите се на LULUCF 
емисии и поглъщания не се отчитат за 
постигането на европейската цел за 
2020 г. за намаление на емисиите на 

(1) Секторът на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство („LULUCF“) в ЕС 
представлява нетен поглътител и 
отстранява парникови газове от 
атмосферата в количество, 
съответстващо на значителен дял от 
емисиите на ЕС. Антропогенните 
емисии и поглъщания на парникови 
газове от този сектор са свързани с 
промени на количествата въглерод, 
съдържащи се в растителността и 
почвите. Увеличеното устойчиво 
използване на добити дървесни 
продукти може значително да 
ограничи емисиите и да увеличи 
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парникови газове с 20 %, определена с 
Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове с 
оглед изпълнение на ангажиментите на 
Общността за намаляване на тези 
емисии в периода до 202020 г. и съгласно 
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/ЕО21 на Съвета, при все че тези 
емисии и поглъщания частично се 
отчитат за изпълнението на 
количествено определената цел за 
ограничаване и намаляване на емисиите 
по член 3, алинея 3 от Протокола от 
Киото („Протокола от Киото“) към 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата („UNFCCC“), 
одобрен с Решение 2002/358/ЕО22 на 
Съвета.

поглъщанията от атмосферата.
Дължащите се на LULUCF емисии и 
поглъщания не се отчитат за 
постигането на европейската цел за 
2020 г. за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %, определена с 
Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове с 
оглед изпълнение на ангажиментите на 
Общността за намаляване на тези 
емисии в периода до 202020 г. и съгласно 
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/ЕО21 на Съвета, при все че тези 
емисии и поглъщания частично се 
отчитат за изпълнението на 
количествено определената цел за 
ограничаване и намаляване на емисиите 
по член 3, алинея 3 от Протокола от 
Киото („Протокола от Киото“) към 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата („UNFCCC“), 
одобрен с Решение 2002/358/ЕО22 на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Вземането под внимание на промените във въглеродните запаси, които по-специално 
са резултат от добитите дървесни продукти, в националните инвентаризации на 
парниковите газове, представлява добра възможност за държавите членки да 
постигнат целите си за намаляване на емисиите на парниковите газове.

Изменение 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Съображение 1a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В съответствие с Пътната 
карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност
е необходимо да се разгледат всички 
видове земеползване от холистична 
гледна точка и да се предоставят на 
вниманието на LULUCF в рамките на 
европейската политика за климата.

Or. en

Изменение 72
Elisabeth Köstinger

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаление на 
емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото Решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF.
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държавите членки да приемат 
планове за действие в областта на 
LULUCF, включващи мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите, както и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията от 
сектора на LULUCF.

Or. de

Изменение 73
Julie Girling

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаление на 
емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото Решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат планове 
за действие в областта на LULUCF, 
включващи мерки за ограничаване или 
намаляване на емисиите, както и за 
запазване или увеличаване на 

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да включат мерки за
насърчаване на устойчивото 
управление на горите и земите с цел
ограничаване или намаляване на 
емисиите, както и за запазване или 
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поглъщанията от сектора на LULUCF. увеличаване на поглъщанията от 
сектора на LULUCF в стратегиите си
за растеж с ниски емисии на 
въглероден диоксид

Or. en

Обосновка

Националните планове за действие създават допълнителни тежести на равнището 
на държавите членки, без да имат ясна добавена стойност. Те биха създали 
дублиращи правила, тъй като предложените планове за действие ще се прилагат 
едновременно с агро-екологичните мерки по втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включат мерки 
за насърчаване на устойчиво управление на горите и земите в рамките на своите 
стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии.

Изменение 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаление на 
емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото Решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF.
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увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат 
планове за действие в областта на 
LULUCF, включващи мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите, както и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията от 
сектора на LULUCF.

Or. en

Обосновка

Националните планове за действие създават допълнителни тежести на равнището 
на държавите членки, без да имат ясна добавена стойност. Това би създало 
дублиращи правила, тъй като те ще се прилагат едновременно с агро-екологичните 
мерки по втория стълб на Общата селскостопанска политика.

Изменение 75
Romana Jordan

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи 
се на дейности във връзка със
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство в ангажимента на ЕС за 
намаление на емисиите на парникови 
газове, като в същото време осигури 
дълготрайност и екологична 
обоснованост на приноса на този 
сектор и предвиди изисквания за
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в 
тази насока, в настоящото Решение
следва да бъдат формулирани правила 
за отчитане на емисиите и 

(2) Съгласно член 9 от 
Решение № 406/2009/ЕО Комисията 
извършва оценка на условията и реда 
във връзка със сектора на LULUCF в 
ангажиментите на Съюза и 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове, с цел да 
се осигури дълготрайност и екологична 
обоснованост на приноса на сектора на 
LULUCF, както и прецизен 
мониторинг и отчитане. В резултат на 
тази оценка Комисията предлага т. 
нар. „законодателен пакет за 
LULUCF“, който обхваща два 
взаимосвързани законодателни акта: 
решение относно правилата за 
отчитане за LULUCF като първа 
стъпка, и законодателен акт относно 
официалното включване на сектора 



AM\909081BG.doc 9/94 PE492.911v01-00

BG

поглъщанията на парникови газове от 
сектора на LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат планове 
за действие в областта на LULUCF, 
включващи мерки за ограничаване или 
намаляване на емисиите, както и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията от сектора на LULUCF.

на LULUCF в ангажиментите на 
Съюза и държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като втора стъпка. В този 
смисъл в настоящото решение
следователно следва да бъдат 
формулирани правила за отчитане на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от сектора на LULUCF. За да се 
осигури междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат планове 
за действие в областта на LULUCF, 
включващи мерки за ограничаване или 
намаляване на емисиите, както и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията от сектора на LULUCF.
Второто законодателно предложение 
относно официалното включване на 
сектора на LULUCF в 
ангажиментите на Съюза и 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове ще се 
изготви впоследствие.

Or. en

Изменение 76
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаление на 

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени 
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности във връзка със 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
ангажимента на ЕС за намаляване на 
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емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото Решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат 
планове за действие в областта на 
LULUCF, включващи мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите, както и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията от 
сектора на LULUCF.

емисиите на парникови газове, като в 
същото време осигури дълготрайност и 
екологична обоснованост на приноса на 
този сектор и предвиди изисквания за 
прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в тази 
насока, в настоящото решение следва да 
бъдат формулирани правила за отчитане 
на емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от сектора на 
LULUCF.

Or. sv

Изменение 77
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 9 от Решение № 406/2009/ЕО 
се изисква Комисията да оцени
условията и реда за включване на 
емисиите и поглъщанията, дължащи 
се на дейности във връзка със
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство в ангажимента на ЕС за 
намаление на емисиите на парникови 
газове, като в същото време осигури 
дълготрайност и екологична 
обоснованост на приноса на този 
сектор и предвиди изисквания за

(2) Съгласно член 9 от 
Решение № 406/2009/ЕО Комисията 
извършва оценка на условията и реда 
във връзка със сектора на LULUCF в 
ангажиментите на Съюза и 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове, с цел да 
се осигури дълготрайност и екологична 
обоснованост на приноса на сектора на 
LULUCF, както и прецизен 
мониторинг и отчитане. В резултат на 
тази оценка Комисията предлага т. 
нар. „законодателен пакет за 



AM\909081BG.doc 11/94 PE492.911v01-00

BG

прецизен мониторинг и отчитане на 
съответните емисии и поглъщания. В 
този смисъл, като първа стъпка в 
тази насока, в настоящото Решение
следва да бъдат формулирани правила 
за отчитане на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове от 
сектора на LULUCF. За да се осигури 
междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат планове 
за действие в областта на LULUCF, 
включващи мерки за ограничаване или 
намаляване на емисиите, както и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията от сектора на LULUCF.

LULUCF“, който обхваща два 
взаимосвързани законодателни акта: 
решение относно правилата за 
отчитане за LULUCF като първа 
стъпка, и законодателен акт относно 
официалното включване на сектора 
на LULUCF в ангажиментите на 
Съюза и държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като втора стъпка, като 
двата акта са взаимосвързани. В този 
смисъл в настоящото решение
следователно следва да бъдат 
формулирани правила за отчитане на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от сектора на LULUCF. За да се 
осигури междувременно запазване и 
увеличаване на въглеродните запаси, 
следва също да има и изискване към 
държавите членки да приемат планове 
за действие в областта на LULUCF, 
включващи мерки за ограничаване или 
намаляване на емисиите, както и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията от сектора на LULUCF.
Второто законодателно предложение 
относно официалното включване на 
сектора на LULUCF в 
ангажиментите на Съюза и 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове ще се 
изготви впоследствие.

Or. en

Изменение 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Настоящото решение определя 
задълженията на държавите членки 
при прилагането на тези правила за 
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отчитане и планове за действие. В 
него не се определят задължения за 
отчитане или докладване за частни 
субекти, в това число селските и 
горските стопанства.

Or. en

Изменение 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Предложение за решение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Настоящото решение определя 
задълженията на държавите членки 
при прилагането на тези правила за 
отчитане и планове за действие. В 
него не се определят задължения за 
отчитане или докладване за частни 
субекти, в това число селските и 
горските стопанства.

Or. en

Изменение 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан в
декември 2011 г., бе прието Решение -
/CMP.7 на Конференцията на Страните, 
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение -/CMP.7“). В цитираното 

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан през
декември 2011 г., бе прието Решение 
2/CMP.7 на Конференцията на 
Страните, която послужи и като среща 
на Страните по Протокола от Киото 
(„Решение 2/CMP.7“) и Решение 
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Решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 
поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото Решение
следва да бъде в съответствие с 
цитираното Решение, за да се осигури 
необходимото равнище на 
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото Решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF.

16/СМР.1. В цитираното решение са 
формулирани правила за отчитането по 
отношение на сектора на LULUCF, 
валидни от втория период на поети 
задължения по Протокола от Киото 
нататък. Настоящото решение следва да 
бъде в съответствие с цитираното 
решение, за да се осигури необходимото 
равнище на съгласуваност между 
вътрешните правила на ЕС и 
методиките, одобрени от UNFCCC, и да 
се избегне дублиране в докладването 
по държави. Настоящото решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF.

Or. en

Обосновка

От изключително значение е рамката на ЕС за LULUCF да бъде съвместима с 
международните правила, за да се улесни националното докладване и да се избегнат 
разминаванията между различните рамки. Постигането на съответствие с 
международната рамка (Решение 2/СМР.7 и Решение 16/СМР.1) би улеснило 
националното докладване и би гарантирало съгласуваност.

Изменение 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан в
декември 2011 г., бе прието Решение -
/CMP.7 на Конференцията на Страните, 
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение -/CMP.7“). В цитираното 
Решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан през
декември 2011 г., бе прието Решение 2-
/CMP.7 на Конференцията на Страните, 
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение 2-/CMP.7“) и Решение 
16/СМР.1. В цитираното решение са 
формулирани правила за отчитането по 
отношение на сектора на LULUCF, 
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поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото Решение
следва да бъде в съответствие с 
цитираното Решение, за да се осигури 
необходимото равнище на 
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото Решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF.

валидни от втория период на поети 
задължения по Протокола от Киото 
нататък. Настоящото решение следва да 
бъде в съгласие с цитираното решение, 
за да се осигури необходимото равнище 
на съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC, и да се избегне дублиране 
в докладването по държави.
Настоящото решение следва също да 
бъде съобразено с особеностите на 
сектора на LULUCF.

Or. en

Обосновка

От изключително значение е рамката на ЕС за LULUCF да бъде съвместима с 
международните правила, за да се улесни националното докладване и да се избегнат 
разминаванията между различните рамки. Предлага се постигане на съответствие с 
международната рамка (Решение 2/СМР.7 и Решение 16/СМР.1), за да се улесни 
националното докладване.

Изменение 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан в
декември 2011 г., бе прието Решение -
/CMP.7 на Конференцията на Страните, 
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение -/CMP.7“). В цитираното 
Решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 
поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото Решение
следва да бъде в съответствие с 

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан през
декември 2011 г., бе прието Решение -
/CMP.7 на Конференцията на Страните,
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение -/CMP.7“). В цитираното 
решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 
поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото решение
следва да бъде в пълно съответствие с 
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цитираното Решение, за да се осигури 
необходимото равнище на 
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото Решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF.

цитираното решение, за да се осигури 
необходимото равнище на 
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF.

Or. en

Изменение 83
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан в
декември 2011 г., бе прието Решение -
/CMP.7 на Конференцията на Страните, 
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение -/CMP.7“). В цитираното 
Решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 
поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото Решение
следва да бъде в съответствие с 
цитираното Решение, за да се осигури 
необходимото равнище на
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото Решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF. 

(3) На Седемнадесетата конференция на 
Страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(UNFCCC), състояла се в Дърбан през
декември 2011 г., бе прието Решение -
/CMP.7 на Конференцията на Страните, 
която послужи и като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение -/CMP.7“). В цитираното 
решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 
поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото решение
следва да бъде в пълно съответствие с 
цитираното решение, за да се осигури 
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото решение
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF. 

Or. en
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Изменение 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В допълнение към 
възможностите, пряко свързани с 
горското и селското стопанство, 
съществува и потенциал за 
смекчаване на въздействието върху 
климата чрез мерки в някои свързани 
с тези сектори промишлени отрасли 
(например целулозно-хартиената 
промишленост и 
дървообработването), както и във 
връзка с използването на 
възобновяеми енергийни източници —
ако селскостопанските земи и горите 
се стопанисват по начин, 
благоприятстващ производството на 
дървен материал и енергия. 
Въглеродът, освен че може да се 
натрупва в дърветата, в други 
растения и в почвите, може също да 
се съхранява в продължение на 
няколко десетилетия в редица 
продукти (например в строителната 
дървесина). Някои политики, 
насочени към съответните 
промишлени отрасли и потребители, 
могат да имат значителен принос за 
повишаване на дългосрочната 
употреба и рециклирането на 
дървесината и/или за производство на 
целулоза, хартия и дървесни 
продукти, заменящи свързани с по-
големи емисии продукти с подобна 
функция (например бетон, стомана 
или пластмаси, произведени от 
фосилни горива). Фактически, 
индустрията на база биомаса може 
да оползотворява култури, 
отглеждани с цел замяна на 
материали (например топлинна 
изолация от коноп или трева вместо 
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от стъклена вата, използване на 
слама в мебелното производство, 
панели за автомобилни врати, 
изработени от лен или сизал, 
пластмаси от биомаса), както и за 
енергопроизводство (например 
използване на биомаса вместо 
фосилни горива). Някои проучвания 
показват, че за всеки тон въглерод в
дървесните продукти, заместващи 
продукти от друг материал, може да 
се очаква съответно намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
размер на около два тона въглерод.

Or. en

Изменение 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Правилата за отчитане, 
приложими за сектора на LULUCF в 
Съюза, не следва да създават 
допълнителни административни 
тежести. Следователно внесените 
доклади в съответствие с тези 
правила не следва да включват 
ненужна информация съгласно 
решенията, взети на Конференцията 
на страните по UNFCCC и Срещата 
на страните по Протокола от 
Киото;

Or. lt

Изменение 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 
управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с рекултивацията 
(revegetation), пресушаването на влажни 
зони (wetland drainage) и 
възстановяването на влажни зони 
(rewetting).

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. То следва да включва също 
правила за доброволно отчитане на 
селскостопански дейности, свързани с
управлението на пасищата и 
обработваемите земи, както и 
рекултивацията, пресушаването на 
влажни зони и възстановяването на 
влажни зони.

Or. en

Изменение 87
Elisabeth Köstinger

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
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земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 
управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с 
рекултивацията (revegetation), 
пресушаването на влажни зони 
(wetland drainage) и възстановяването 
на влажни зони (rewetting).

земеползването за намаляване на
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите.

Or. de

Изменение 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. То следва да включва също 
правила за доброволно отчитане на 
селскостопански дейности, свързани с
управлението на пасищата и 
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управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с рекултивацията 
(revegetation), пресушаването на влажни 
зони (wetland drainage) и 
възстановяването на влажни зони 
(rewetting).

обработваемите земи, както и 
рекултивацията, пресушаването на 
влажни зони и възстановяването на 
влажни зони.

Or. en

Обосновка

Постигане на съответствие със споразумението от Дърбан — бе взето решение 
единствено дейността по управление на горите да бъде задължителна за 
отчитането. Въпреки че много държави членки са в процес на провеждане на 
проучвания за осъществимост за отчитането на управлението на пасищата и 
обработваемите земи, които няма да приключат до 2014 г., предложението на 
Комисията надхвърля международните правила, като по този начин създава нови 
разминавания за държавите членки и операторите.

Изменение 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по 
отношение на LULUCF следва да 
отразяват усилията, полагани в 
секторите на селското и горското 
стопанство за засилване на приноса на 
промените в земеползването за 
намаление на емисиите. Настоящото 
Решение следва да включва правила за 
задължително отчитане на следните 
горскостопански дейности: залесяване 
(afforestation), възстановяване на гори 
(reforestation), обезлесяване 
(deforestation) и управление на горите 
(forest management), както и на 
следните селскостопански дейности: 

(4) Отчетите по отношение на 
дейностите по LULUCF следва да 
отразяват усилията, полагани в 
секторите на селското и горското 
стопанство за засилване на приноса на 
промените в земеползването за 
намаляване на емисиите. Настоящото 
решение следва да включва 
задължителни отчети по LULUCF за 
следните горскостопански дейности: 
залесяване, възстановяване на гори, 
обезлесяване и управление на горите. То 
следва да включва също извършване на 
доброволно отчитане на 
селскостопански дейности, свързани с 
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управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане
на дейности, свързани с рекултивацията
(revegetation), пресушаването на влажни 
зони (wetland drainage) и 
възстановяването на влажни зони 
(rewetting).

управлението на пасищата и 
обработваемите земи, както и
рекултивацията, пресушаването на 
влажни зони и възстановяването на 
влажни зони.

Or. en

Обосновка

Постигане на съответствие със споразумението от Дърбан — бе взето решение 
единствено дейността по управление на горите да бъде задължителна за 
отчитането. Предложението на Комисията надхвърля международните правила, 
като по този начин създава нови разминавания за държавите членки и операторите.

Изменение 90
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните
селскостопански дейности: управление 
на пасища (grazing land management) и 
управление на обработваеми земи 
(cropland management). То следва да 

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. По отношение на
селскостопански дейности, като
управление на пасища и управление на 
обработваеми земи, както и на
дейности, свързани с рекултивацията, 
пресушаването на влажни зони и 
възстановяването на влажни зони, 
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включва също правила за доброволно 
отчитане на дейности, свързани с 
рекултивацията (revegetation), 
пресушаването на влажни зони (wetland 
drainage) и възстановяването на влажни 
зони (rewetting).

отчитането следва да е доброволно.

Or. de

Изменение 91
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation),
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 
управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с рекултивацията 
(revegetation), пресушаването на влажни 
зони (wetland drainage) и 
възстановяването на влажни зони 
(rewetting).

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. То следва да включва също 
правила за доброволно отчитане на 
селскостопански дейности, свързани с 
управлението на пасищата и 
обработваемите земи, както и 
рекултивацията, пресушаването на 
влажни зони и възстановяването на 
влажни зони.

Or. pl
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Изменение 92
Romana Jordan

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: управление 
на пасища (grazing land management) и 
управление на обработваеми земи 
(cropland management). То следва да 
включва също правила за доброволно 
отчитане на дейности, свързани с 
рекултивацията (revegetation), 
пресушаването на влажни зони (wetland 
drainage) и възстановяването на влажни 
зони (rewetting).

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да вземат под 
внимание усилията, полагани в 
секторите на селското и горското 
стопанство за засилване на приноса на 
промените в земеползването за 
намаляване на емисиите. Съюзът и 
неговите държави членки следва 
съвместно да изпълнят ангажимента 
за целеви 3,5 процента съгласно 
посоченото в Решение 2/СМР.7 на 
UNFCCC, което бе договорено в 
Дърбан. Комисията ще изготви 
условията и разпоредбите на това 
съвместно изпълнение под формата 
на втори законодателен акт относно 
официалното включване на сектора 
на LULUCF в ангажиментите на 
Съюза и държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в рамките на законодателния 
пакет на LULUCF. Настоящото 
решение следва да включва правила за 
задължително отчитане на следните 
горскостопански дейности: залесяване, 
възстановяване на гори, обезлесяване и 
управление на горите, както и на 
следните селскостопански дейности: 
управление на пасища и управление на 
обработваеми земи. То следва да 
включва също правила за доброволно 
отчитане на дейности, свързани с 
рекултивацията, пресушаването на 
влажни зони и възстановяването на 
влажни зони.

Or. en
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Изменение 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 
управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с рекултивацията 
(revegetation), пресушаването на влажни 
зони (wetland drainage) и 
възстановяването на влажни зони 
(rewetting).

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. То следва да включва също 
правила за доброволно отчитане на 
дейности, свързани с рекултивацията, 
пресушаването на влажни зони и 
възстановяването на влажни зони, 
както и на следните селскостопански 
дейности: управление на пасища и 
управление на обработваеми земи.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е постигане на съответствие с договореното в Дърбан.

Изменение 94
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 
управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с рекултивацията 
(revegetation), пресушаването на влажни 
зони (wetland drainage) и 
възстановяването на влажни зони 
(rewetting).

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. То следва да включва също 
правила за доброволно отчитане на 
дейности, свързани с рекултивацията, 
пресушаването на влажни зони и 
възстановяването на влажни зони, 
както и на следните селскостопански 
дейности: управление на пасища и 
управление на обработваеми земи. 

Or. en

Изменение 95
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаляване на 
емисиите. Настоящото решение следва 
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да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: 
управление на пасища (grazing land 
management) и управление на 
обработваеми земи (cropland 
management). То следва да включва 
също правила за доброволно отчитане 
на дейности, свързани с
рекултивацията (revegetation), 
пресушаването на влажни зони 
(wetland drainage) и възстановяването
на влажни зони (rewetting).

да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване, възстановяване на 
гори, обезлесяване и управление на 
горите. То следва да включва също 
правила за доброволно отчитане на 
следните селскостопански дейности:
управление на пасища и управление на 
обработваеми земи; рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Or. en

Изменение 96
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да отразяват 
усилията, полагани в секторите на 
селското и горското стопанство за 
засилване на приноса на промените в 
земеползването за намаление на 
емисиите. Настоящото Решение следва 
да включва правила за задължително 
отчитане на следните горскостопански 
дейности: залесяване (afforestation), 
възстановяване на гори (reforestation), 
обезлесяване (deforestation) и 
управление на горите (forest 
management), както и на следните 
селскостопански дейности: управление 
на пасища (grazing land management) и 
управление на обработваеми земи 

(4) Правилата за отчитане по отношение 
на LULUCF следва да вземат под 
внимание усилията, полагани в 
секторите на селското и горското 
стопанство за засилване на приноса на 
промените в земеползването за 
намаляване на емисиите. Съюзът и
неговите държави членки следва 
съвместно да изпълнят ангажимента 
за целеви 3,5 процента съгласно 
посоченото в Решение 2/СМР.7 на 
UNFCCC, което бе договорено в 
Дърбан. Комисията ще изготви 
условията и разпоредбите на това 
съвместно изпълнение под формата 
на втори законодателен акт относно 
официалното включване на сектора 
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(cropland management). То следва да 
включва също правила за доброволно 
отчитане на дейности, свързани с 
рекултивацията (revegetation), 
пресушаването на влажни зони (wetland 
drainage) и възстановяването на влажни 
зони (rewetting).

на LULUCF в ангажиментите на 
Съюза и държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в рамките на законодателния 
пакет на LULUCF. Настоящото 
решение следва да включва правила за 
задължително отчитане на следните 
горскостопански дейности: залесяване, 
възстановяване на гори, обезлесяване и 
управление на горите, както и на 
следните селскостопански дейности: 
управление на пасища и управление на 
обработваеми земи. То следва да 
включва също правила за доброволно 
отчитане на дейности, свързани с 
рекултивацията, пресушаването на 
влажни зони и възстановяването на 
влажни зони. 

Or. en

Изменение 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се осигури екологичната 
обоснованост на правилата за 
отчитане, отнасящи се за сектора на 
LULUCF в ЕС, тези правила следва да 
се основават на принципите, 
формулирани в Решение -/CMP.7 и 
Решение 16/CMP.1 на Конференцията 
на страните, послужила и като среща на 
Страните по Протокола от Киото.

(5) За да се осигури екологичната 
обоснованост на отчетите за 
LULUCF, отнасящи се за сектора на 
LULUCF в ЕС, тези правила следва да 
се основават на принципите, 
формулирани в Решение 2/CMP.7 и 
Решение 16/CMP.1 на Конференцията 
на страните, послужила и като среща на 
Страните по Протокола от Киото.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение за решение е да предостави рамка на държавите 
членки за подобряване на техните национални инвентаризации на парникови газове
(особено за LULUCF). Това го превръща в„упражнение“, а не поставя конкретни цели. 
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Поради това терминът следва да бъде „докладване“, а не „отчитане“, но с оглед на 
изчисляването на кредитите, които различните дейности носят (напр. 
„управлението на горите“ е поглътител), текстът, използван за заглавие на член 3, е 
по-подходящ: „... поддържане на отчети за LULUCF“, когато това се отнася общо 
за LULUCF, а не само за управлението на горите.

Изменение 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се осигури екологичната 
обоснованост на правилата за отчитане, 
отнасящи се за сектора на LULUCF в 
ЕС, тези правила следва да се основават 
на принципите, формулирани в Решение 
-/CMP.7 и Решение 16/CMP.1 на 
Конференцията на страните, послужила 
и като среща на Страните по Протокола 
от Киото.

(5) За да се осигури екологичната 
обоснованост на правилата за отчитане, 
отнасящи се за сектора на LULUCF в 
ЕС, тези правила следва да се основават 
на принципите, формулирани в Решение 
-/CMP.7 и Решение 16/CMP.1 на 
Конференцията на страните, послужила 
и като среща на Страните по Протокола 
от Киото, като се вземат под 
внимание разликите между 
държавите членки и техните 
особености.

Or. lt

Изменение 99
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури екологичната 
обоснованост на правилата за отчитане, 
отнасящи се за сектора на LULUCF в 
ЕС, тези правила следва да се основават 
на принципите, формулирани в Решение 
-/CMP.7 и Решение 16/CMP.1 на 
Конференцията на страните, послужила 

За да се осигури екологичната 
обоснованост на правилата за отчитане, 
отнасящи се за сектора на LULUCF в 
ЕС, тези правила следва да се основават 
на принципите, формулирани в 
Решение -/CMP.7, Решение 2/CMP.6 и 
Решение 16/CMP.1 на Конференцията 
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и като среща на Страните по Протокола 
от Киото.

на страните, послужила и като среща на 
Страните по Протокола от Киото, и да 
бъдат приложени по последователен, 
сравним и цялостен начин в рамките 
на Съюза и между държавите членки.

Or. en

Изменение 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Правилата за отчитане въз 
основа на Решение 2/СМР.7 и Решение 
16/СМР.1 не позволяват отчитане на 
ефекта на заместване при използване 
на добити дървесни продукти за
производство на енергия и материали, 
тъй като това би довело до двойно 
отчитане. Това обаче има важен 
принос за горското стопанство при 
смекчаване на изменението на 
климата. Поради тази причина, 
както и с информативна цел, 
държавите членки могат да 
калкулират емисиите, които се 
избягват чрез ефекта на заместване в 
управлението на горите. Това би 
повишило последователността на 
политиката.

Or. en

Изменение 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото Решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
актуализирани, така че да отразяват 
постигнатите в държавите членки 
подобрения в методиките или 
данните. Правилата за отчитане следва 
да предвиждат горна граница на 
посочваните в отчетите стойности на 
нетните емисии или поглъщания на 
парникови газове в резултат от 
управлението на горите, като се имат 
предвид присъщата неопределеност на 
прогнозите, на които се базират 
референтните количества.

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
синхронизирани с решенията на 
UNFCCC, както и да бъдат
актуализирани, само ако 
референтните количества, приети 
от органите на UNFCCC или Киото, 
се актуализират. Правилата за 
отчитане следва да предвиждат горна 
граница на посочваните в отчетите 
стойности на нетните емисии или 
поглъщания на парникови газове в 
резултат от управлението на горите, 
като се имат предвид присъщата 
неопределеност на прогнозите, на които 
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се базират референтните количества.

Or. en

Изменение 102
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото Решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
актуализирани, така че да отразяват 
постигнатите в държавите членки 

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат напълно 
синхронизирани с решенията на 
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подобрения в методиките или 
данните. Правилата за отчитане 
следва да предвиждат горна граница 
на посочваните в отчетите 
стойности на нетните емисии или 
поглъщания на парникови газове в 
резултат от управлението на горите, 
като се имат предвид присъщата 
неопределеност на прогнозите, на 
които се базират референтните 
количества.

UNFCCC.

Or. en

Обосновка

ЕС прие текущите референтни количества в рамките на UNFCCC. Референтните 
количества на държавите членки следва да бъдат променяни само ако бъдат
променени по силата на UNFCCC. Като определя нови правила, ЕС излага на опасност 
текущите преговори във връзка с глобално споразумение относно изменението на 
климата.

Изменение 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото Решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 

(6) Отчетите за LULUCF следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
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са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
актуализирани, така че да отразяват 
постигнатите в държавите членки 
подобрения в методиките или данните. 
Правилата за отчитане следва да 
предвиждат горна граница на 
посочваните в отчетите стойности на 
нетните емисии или поглъщания на 
парникови газове в резултат от 
управлението на горите, като се имат 
предвид присъщата неопределеност на 
прогнозите, на които се базират 
референтните количества.

са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
актуализирани, така че да отразяват 
постигнатите в държавите членки 
подобрения в методиките или данните. 
Правилата за отчитане следва да 
предвиждат горна граница на 
посочваните в отчетите стойности на 
нетните емисии или поглъщания на 
парникови газове в резултат от 
управлението на горите, като се имат 
предвид присъщата неопределеност на 
прогнозите, на които се базират 
референтните количества.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение за решение е да предостави рамка на държавите 
членки за подобряване на техните национални инвентаризации на парникови газове
(особено за LULUCF). Това го превръща в „упражнение“, а не поставя конкретни 
цели. Поради това терминът следва да бъде „докладване“, а не „отчитане“, но с 
оглед на изчисляването на кредитите, които различните дейности носят (напр. 
„управлението на горите“ е поглътител), текстът, използван за заглавие на член 3, е 
по-подходящ: „... поддържане на отчети за LULUCF“, когато това се отнася общо 
за LULUCF, а не само за управлението на горите.

Изменение 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото Решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и,
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва 
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
актуализирани, така че да отразяват 
постигнатите в държавите членки 
подобрения в методиките или данните. 
Правилата за отчитане следва да 
предвиждат горна граница на 
посочваните в отчетите стойности на 
нетните емисии или поглъщания на 
парникови газове в резултат от 
управлението на горите, като се имат 
предвид присъщата неопределеност на 
прогнозите, на които се базират 

(6) Правилата за отчитане следва да 
дават точна картина на дължащите се на 
човешката дейност промени в емисиите 
и поглъщанията. Във връзка с това, в 
настоящото решение следва да се 
предвиди използването на специфични 
методики за различните видове 
дейности при LULUCF. Емисиите и 
поглъщанията, свързани със 
залесяването, възстановяването на гори 
и обезлесяването представляват пряк 
резултат от човешката намеса и, 
следователно, трябва да бъдат отчитани 
в своята цялост. От друга страна, тъй 
като във връзка с управлението на 
горите не всички емисии и поглъщания 
са антропогенни, съответните правила 
за отчитане следва да дават възможност 
за използване на референтни 
количества, така че да се изключат 
ефектите от природни фактори и 
специфични за дадена страна 
характеристики. Референтните 
количества представляват оценки на 
нетните годишни емисии или 
поглъщания, дължащи се на 
управлението на горите на територията 
на държава членка през годините, 
включени в отчетния период, и следва
да бъдат определени по един прозрачен 
начин, в съответствие с Решение -
/CMP.7. Те следва да бъдат 
актуализирани, така че да отразяват 
постигнатите в държавите членки 
подобрения в методиките или данните. 
Правилата за отчитане следва да 
предвиждат горна граница на 
посочваните в отчетите стойности на 
нетните емисии или поглъщания на 
парникови газове в резултат от 
управлението на горите, като се имат 
предвид присъщата неопределеност на 
прогнозите, на които се базират 
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референтните количества. референтните количества.
Намерението на Съюза е да замести 
сегашния подход за референтните 
количества с един по-изчерпателен 
подход през следващия отчетен 
период, и съответно да адаптира 
настоящото решение.

Or. en

Изменение 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Правилата за отчитане следва да 
отразяват по подходящ начин 
положителния принос за поглъщания 
на парникови газове в дървесина и 
продукти на основата на дървесина, 
както и да допринасят за засилено 
използване на ресурса „гори“ в 
рамките на устойчивото управление 
на горите и за засилено използване на 
продукти от дървесина.

Or. de

Изменение 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Правилата за отчитане следва да 
осигуряват точно отразяване от страна 
на държавите членки на времето, в 
което протичат емисиите на парникови 
газове от дървесината от дърводобива, с 

(7) Правилата за отчитане на 
управлението на горите следва да 
осигуряват точно отразяване от страна 
на държавите членки на времето, в 
което протичат емисиите на парникови 
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оглед да се стимулира използването на 
дървесни продукти с продължителен 
жизнен цикъл. Следователно, 
функцията за разлагане от първи 
порядък, приложима по отношение на 
дървесните продукти, следва да 
съответства на Формула 12.1 (equation 
12.1) от Указанията на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
озаглавени „2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories“ 
(Указания на IPCC от 2006 г. относно 
националните инвентаризации на 
парниковите газове), а съответните 
приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода (default half-
life values) следва да се базират на 
Таблица 3а.1.3 в Ръководството на 
IPCC, озаглавено „2003 IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ (Ръководство на 
IPCC от 2003 г. за добра практика в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското 
стопанство).

газове от дървесината от дърводобива, с 
оглед да се стимулира използването на 
дървесни продукти с продължителен 
жизнен цикъл. Следователно, 
функцията за разлагане от първи 
порядък, приложима по отношение на 
дървесните продукти, следва да 
съответства на Формула 12.1 (equation 
12.1) от Указанията на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
озаглавени „2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories“ 
(Указания на IPCC от 2006 г. относно 
националните инвентаризации на 
парниковите газове), а съответните 
приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода (default half-
life values) следва да се базират на 
Таблица 3а.1.3 в Ръководството на 
IPCC, озаглавено „2003 IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ (Ръководство на 
IPCC от 2003 г. за добра практика в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското 
стопанство).

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение за решение е да предостави рамка на държавите 
членки за подобряване на техните национални инвентаризации на парникови газове
(особено за LULUCF). Това го превръща в „упражнение“, а не поставя конкретни 
цели. Поради това терминът следва да бъде „докладване“, а не „отчитане“, но с 
оглед на изчисляването на кредитите, които различните дейности носят (напр. 
„управлението на горите“ е поглътител), текстът, използван за заглавие на член 3, е 
по-подходящ: „... поддържане на отчети за LULUCF“, когато това се отнася общо 
за LULUCF, а не само за управлението на горите.

Изменение 107
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Правилата за отчитане следва да 
осигуряват точно отразяване от страна 
на държавите членки на времето, в 
което протичат емисиите на парникови 
газове от дървесината от дърводобива, с 
оглед да се стимулира използването на 
дървесни продукти с продължителен 
жизнен цикъл. Следователно, 
функцията за разлагане от първи 
порядък, приложима по отношение на 
дървесните продукти, следва да 
съответства на Формула 12.1 (equation 
12.1) от Указанията на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
озаглавени „2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories“ 
(Указания на IPCC от 2006 г. относно 
националните инвентаризации на 
парниковите газове), а съответните 
приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода (default half-
life values) следва да се базират на 
Таблица 3а.1.3 в Ръководството на 
IPCC, озаглавено „2003 IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ (Ръководство на 
IPCC от 2003 г. за добра практика в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското 
стопанство).

(7) На държавите членки следва да се 
позволи да определят правилата за 
отчитане и стойностите за периода на 
полуотделяне на въглерода. Те следва 
да осигуряват точно отразяване от 
страна на държавите членки на времето, 
в което протичат емисиите на 
парникови газове от дървесината от 
дърводобива, с оглед да се стимулира 
използването на дървесни продукти с 
продължителен жизнен цикъл. 
Следователно, функцията за разлагане 
от първи порядък, приложима по 
отношение на дървесните продукти, 
следва да съответства на Формула 12.1 
(equation 12.1) от Указанията на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
озаглавени „2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories“ 
(Указания на IPCC от 2006 г. относно 
националните инвентаризации на 
парниковите газове), а съответните 
приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода (default half-
life values) следва да се базират на 
Таблица 3а.1.3 в Ръководството на 
IPCC, озаглавено „2003 IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ (Ръководство на 
IPCC от 2003 г. за добра практика в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското 
стопанство).

Or. sv

Изменение 108
Corinne Lepage

Предложение за решение
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Правилата за отчитане следва да 
осигуряват точно отразяване от страна 
на държавите членки на времето, в 
което протичат емисиите на парникови 
газове от дървесината от дърводобива, с 
оглед да се стимулира използването на 
дървесни продукти с продължителен 
жизнен цикъл. Следователно, 
функцията за разлагане от първи 
порядък, приложима по отношение на 
дървесните продукти, следва да 
съответства на Формула 12.1 (equation 
12.1) от Указанията на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
озаглавени „2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories“ 
(Указания на IPCC от 2006 г. относно 
националните инвентаризации на 
парниковите газове), а съответните 
приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода (default half-
life values) следва да се базират на 
Таблица 3а.1.3 в Ръководството на 
IPCC, озаглавено „2003 IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ (Ръководство на 
IPCC от 2003 г. за добра практика в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското 
стопанство).

(7) Правилата за отчитане следва да 
осигуряват точно отразяване от страна 
на държавите членки на времето, в 
което протичат емисиите на парникови 
газове от дървесината от дърводобива, с 
оглед да се стимулира използването на 
дървесни продукти с продължителен 
жизнен цикъл. Следователно, 
функцията за разлагане от първи 
порядък, приложима по отношение на 
дървесните продукти, следва да 
съответства на Формула 12.1 (equation 
12.1) от Указанията на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), 
озаглавени „2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories“ 
(Указания на IPCC от 2006 г. относно 
националните инвентаризации на 
парниковите газове), а съответните 
приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода (default half-
life values) следва да се базират на 
Таблица 3а.1.3 в Ръководството на 
IPCC, озаглавено „2003 IPCC Good 
Practice Guidance for Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ (Ръководство на 
IPCC от 2003 г. за добра практика в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското 
стопанство). Съюзът следва да създаде 
критерии за устойчивост на 
биомасата по отношение на 
енергията, внасяна от трети страни.

Or. en

Изменение 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тъй като годишните колебания на 
стойностите на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
дължащи се на селскостопански 
дейности, са много по-малки в 
сравнение с тези за горскостопанските 
дейности, държавите членки следва да
отчитат емисиите и поглъщанията във 
връзка с дейностите за управление на 
обработваеми земи и пасища спрямо 
базовата година за съответната държава 
членка, в съответствие с техния 
прегледан встъпителен доклад за 
емисиите през базовата година, подаден 
в UNFCCC съгласно Решение 13/CMP.1 
на Конференцията на Страните, 
послужила също като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение 13/CMP.1“).

(8) Тъй като годишните колебания на 
стойностите на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
дължащи се на селскостопански 
дейности, са много по-малки в 
сравнение с тези за горскостопанските 
дейности, държавите членки, които
отчитат емисиите и поглъщанията във 
връзка с дейностите за управление на 
обработваеми земи и пасища, следва да 
извършват това спрямо базовата 
година за съответната държава членка, в 
съответствие с техния прегледан 
встъпителен доклад за емисиите през 
базовата година, подаден в UNFCCC 
съгласно Решение 13/CMP.1 на 
Конференцията на Страните, послужила 
също като среща на Страните по 
Протокола от Киото 
(„Решение 13/CMP.1“).

Or. en

Обосновка

От изключително значение е рамката на ЕС за LULUCF да бъде съвместима с 
международните правила, за да се улесни националното докладване и да се избегнат 
разминаванията между различните рамки. Предлага се постигане на съответствие с 
международната рамка (Решение 2/СМР.7 и Решение 16/СМР.1), за да се улеснят 
националното докладване и отчитане и да се гарантира съгласуваност.

Изменение 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тъй като годишните колебания на 
стойностите на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
дължащи се на селскостопански 

(8) Тъй като годишните колебания на 
стойностите на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
дължащи се на селскостопански 
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дейности, са много по-малки в 
сравнение с тези за горскостопанските 
дейности, държавите членки следва да 
отчитат емисиите и поглъщанията във 
връзка с дейностите за управление на 
обработваеми земи и пасища спрямо 
базовата година за съответната държава 
членка, в съответствие с техния 
прегледан встъпителен доклад за 
емисиите през базовата година, подаден 
в UNFCCC съгласно Решение 13/CMP.1 
на Конференцията на Страните, 
послужила също като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение 13/CMP.1“).

дейности, са много по-малки в 
сравнение с тези за горскостопанските 
дейности, държавите членки следва да 
имат възможност да отчитат 
емисиите и поглъщанията във връзка с 
дейностите за управление на 
обработваеми земи и пасища спрямо 
базовата година за съответната държава 
членка, в съответствие с техния 
прегледан встъпителен доклад за 
емисиите през базовата година, подаден 
в UNFCCC съгласно Решение 13/CMP.1 
на Конференцията на Страните, 
послужила също като среща на 
Страните по Протокола от Киото 
(„Решение 13/CMP.1“).

Or. lt

Изменение 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Пресушаването на влажни зони и 
възстановяването на влажни зони 
обхващат емисиите от торфени 
местности, където има струпване на 
големи количества въглерод. 
Емисиите от деградиращи и 
пресъхващи торфени местности 
съставляват около 5 % от 
парниковите газове в световен мащаб, 
и представляват 3,5—4 % от 
емисиите в Съюза през 2010 г. За да 
има пълна прозрачност и да се 
демонстрират лидерски умения в 
сектор, в който Съюзът е вторият по 
големина в света производител на 
емисии, в отчетите на държавите 
членки следва да се включат също 
така емисиите и поглъщанията от 
пресушаването на влажни зони и 
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възстановяването на влажни зони.

Or. en

Изменение 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Правилата за докладване за 
емисиите на парникови газове и за друга 
информация във връзка с изменението 
на климата, включително информация 
за сектора на LULUCF, попадат в 
обхвата на Регламент (ЕС) № …/… 
[Предложение на Комисията за 
Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно механизъм за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове в ЕС и за 
докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, на 
национално равнище и на равнището на 
ЕС (COM(2011)0789 окончателен —
2011/0372 (COD)], и следователно са 
извън обхвата на настоящото Решение.

(10) Правилата за докладване за 
емисиите на парникови газове и за друга 
информация във връзка с изменението 
на климата, включително информация 
за сектора на LULUCF, попадат в 
обхвата на Регламент (ЕС) № …/… 
[Предложение на Комисията за 
Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно механизъм за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове в ЕС и за 
докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, на 
национално равнище и на равнището на 
ЕС (COM(2011)0789 окончателен —
2011/0372 (COD)], и следва при 
наблюдението и докладването
държавите членки да ги вземат 
предвид, въпреки че не попадат в
обхвата на настоящото решение.

Or. en

Обосновка

Плановете за действие в областта на LULUCF създават допълнителни тежести на 
равнището на държавите членки, без да имат ясна добавена стойност. Това би 
създало дублиращи правила, тъй като те ще се прилагат едновременно с агро-
екологичните мерки по втория стълб на Общата селскостопанска политика.

Изменение 113
Julie Girling
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Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите 
членки следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията от 
сектора на LULUCF. Всеки план за 
действие е областта на LULUCF 
следва да съдържа информацията, 
посочена в настоящото Решение. 
Също така, с оглед на насърчаване на 
най-добрата практика, в приложение 
към настоящото Решение следва да 
бъде даден индикативен списък от 
мерки, които могат също да бъдат 
включвани в тези планове за действие. 
Комисията следва периодично да 
оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на 
държавите членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на национални планове за действие в настоящото решение ще създаде 
дублиращи правила, тъй като предложените планове за действие ще се прилагат 
едновременно с агро-екологичните мерки по втория стълб на Общата 
селскостопанска политика.

Изменение 114
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите 
членки следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията от 
сектора на LULUCF. Всеки план за 
действие е областта на LULUCF 
следва да съдържа информацията, 
посочена в настоящото Решение. 
Също така, с оглед на насърчаване на 
най-добрата практика, в приложение 
към настоящото Решение следва да 
бъде даден индикативен списък от 
мерки, които могат също да бъдат 
включвани в тези планове за действие. 
Комисията следва периодично да 
оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на 
държавите членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията относно националните планове за действие надхвърля 
договореното в Дърбан. Предложените планове за действие в областта на LULUCF 
са в противоречие също и с факта, че ЕС не разполага с никакви правомощия в 
областта на горското стопанство. Управлението на горите и политиката в 
областта на горското стопанство са обект на решения, които се вземат на 
национално равнище.

Изменение 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите 
членки следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията от 
сектора на LULUCF. Всеки план за 
действие е областта на LULUCF 
следва да съдържа информацията, 
посочена в настоящото Решение. 
Също така, с оглед на насърчаване на 
най-добрата практика, в приложение 
към настоящото Решение следва да 
бъде даден индикативен списък от 
мерки, които могат също да бъдат 
включвани в тези планове за действие. 
Комисията следва периодично да 
оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на 
държавите членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Плановете за действие в областта на LULUCF създават допълнителни тежести на 
равнището на държавите членки, без да имат ясна добавена стойност. Това би 
създало дублиращи правила, тъй като те ще се прилагат едновременно с агро-
екологичните мерки по втория стълб на Общата селскостопанска политика. Вместо 
това държавите членки следва да включат мерки за насърчаване на устойчиво 
управление на горите и земите в рамките на своите стратегии за развитие с ниски 
нива на въглеродни емисии.

Изменение 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва 
периодично да оценява съдържанието 
и изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на 
държавите членки.

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Следва да се позволява на 
държавите членки да включват 
плановете за действие в рамките на 
текущите си програми за сектора на 
LULUCF, за да се избегне 
бюрокрацията. Всеки план за действие 
в областта на LULUCF следва да 
съдържа информацията, посочена в 
настоящото решение. Също така, с оглед 
на насърчаване на най-добрата 
практика, в приложение към настоящото 
решение следва да бъде даден 
индикативен списък от мерки, които
могат също да бъдат включвани в тези 
планове за действие.

Or. en

Изменение 117
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие в
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
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Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки.

решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и където е 
уместно, да отправя практически
препоръки за засилване на дейностите 
на държавите членки.

Or. de

Изменение 118
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е 
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва 
периодично да оценява съдържанието 
и изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие в
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие.
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засилване на дейностите на 
държавите членки.

Or. pl

Изменение 119
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки.

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие в
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки. Участието на 
обществеността по време на 
подготовката, промените и прегледа 
на тези планове следва да се предвиди 
в настоящото решение.

Or. en
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Изменение 120
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е 
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки. 

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на
LULUCF. Всеки план за действие е 
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Това следва да се извърши в 
съответствие с решението относно
механизми и стратегии за
мониторинг (MMD) в интерес на 
напредъка към общество с ниски нива 
на въглеродни емисии. Комисията 
следва периодично да оценява 
съдържанието и изпълнението на 
плановете на държавите членки за 
действие в областта на LULUCF и, 
където е уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки.

Or. sv

Изменение 121
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Съображение 12



AM\909081BG.doc 49/94 PE492.911v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва 
периодично да оценява съдържанието 
и изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на 
държавите членки.

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, създадени като 
част от стратегиите за развитие с 
ниски нива на въглеродни емисии,
държавите членки следва да включват 
мерки за ограничаване или намаляване 
на емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията от сектора 
на LULUCF. Всяка държава членка 
следва да определи мерките, които са
най-подходящи за справяне с 
специфичните за страната условия. 
Всеки план за действие в областта на 
LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие.

Or. en

Изменение 122
Matthias Groote

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие е
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 

(12) В своите планове за действие в 
областта на LULUCF, държавите членки 
следва да включват мерки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията от сектора на 
LULUCF. Всеки план за действие в
областта на LULUCF следва да съдържа 
информацията, посочена в настоящото 
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Решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото Решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и, където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки.

решение. Също така, с оглед на 
насърчаване на най-добрата практика, в 
приложение към настоящото решение
следва да бъде даден индикативен 
списък от мерки, които могат също да 
бъдат включвани в тези планове за 
действие. Комисията следва периодично 
да оценява съдържанието и 
изпълнението на плановете на 
държавите членки за действие в 
областта на LULUCF и където е 
уместно, да прави препоръки за 
засилване на дейностите на държавите 
членки. При все това ефикасността 
при административните разходи 
следва да се запази във възможно най-
голяма степен.

Or. de

Изменение 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 
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правомощия да изменя Приложение II с 
актуализирани референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
коригиране в съответствие с настоящото 
Решение; правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 в зависимост от научния 
прогрес или с оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

правомощия да изменя Приложение II с 
актуализирани референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
коригиране в съответствие с настоящото 
решение и с оглед на промените в 
референтните количества, приети 
от органите на UNFCCC или от 
Протокола от Киото; правомощия да 
преразглежда посочената в Приложение 
III информация в съответствие с 
научния прогрес и да преразглежда 
условията във връзка с правилата за 
отчитане на природни смущения, 
определени в член 9, параграф 2 в 
зависимост от научния прогрес или с 
оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
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Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с 
участието на ЕС, отнасящо се за
изменението на климата; 
правомощия да изменя Приложение I 
като прибавя отчетни периоди и 
осигурява съответствие между тези 
отчетни периоди за отчитане и 
съответните периоди, отнасящи се 
за ангажиментите на ЕС в други 
сектори; правомощия да изменя 
Приложение II с актуализирани 
референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
коригиране в съответствие с 
настоящото Решение; правомощия да 
преразглежда посочената в Приложение 
III информация в съответствие с 
научния прогрес и да преразглежда 
условията във връзка с правилата за 
отчитане на природни смущения, 
определени в член 9, параграф 2 в 
зависимост от научния прогрес или с 
оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на други 
многостранни споразумения в 
областта на изменението на 
климата, които Съюзът трябва да 
спазва; правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 с оглед на незначителни 
промени на документи на органите на 
UNFCCC или Протокола от Киото. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета. 

Or. en
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Обосновка

Правилата за отчитане, изложени в настоящия член и в Приложение І, са от основно 
значение за функционирането на настоящото решение, поради това всяко тяхно 
изменение следва да бъде прието в съответствие с обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 125
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 
правомощия да изменя Приложение II 
с актуализирани референтни 
количества в съответствие с 
предложените референтни 
количества, подадени от държавите-
членки съгласно член 6, които 
подлежат на евентуално коригиране в 
съответствие с настоящото 
Решение; правомощия да 
преразглежда посочената в 
Приложение III информация в 
съответствие с научния прогрес и да 
преразглежда условията във връзка с 

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори;
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правилата за отчитане на природни 
смущения, определени в член 9, 
параграф 2 в зависимост от научния 
прогрес или с оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола 
от Киото. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигурява едновременно и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета

Or. en

Обосновка

ЕС прие текущите референтни количества в рамките на UNFCCC. Комисията не 
следва да коригира едностранно референтните количества на държавите членки. Те 
следва да бъдат променяни само ако се променят по силата на UNFCCC.

Изменение 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с 

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на други 
многостранни споразумения в 
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участието на ЕС, отнасящо се за
изменението на климата; 
правомощия да изменя Приложение I 
като прибавя отчетни периоди и 
осигурява съответствие между тези 
отчетни периоди за отчитане и 
съответните периоди, отнасящи се 
за ангажиментите на ЕС в други 
сектори; правомощия да изменя 
Приложение II с актуализирани 
референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
коригиране в съответствие с 
настоящото Решение; правомощия да 
преразглежда посочената в Приложение 
III информация в съответствие с 
научния прогрес и да преразглежда 
условията във връзка с правилата за 
отчитане на природни смущения, 
определени в член 9, параграф 2 в 
зависимост от научния прогрес или с 
оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

областта на изменението на 
климата с участието на ЕС; 
правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 и с оглед на 
незначителни промени на документи 
на органите на UNFCCC или Протокола 
от Киото. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Изменението на Приложения І и ІІ следва да изисква прилагането на обикновената 
законодателна процедура и не бива са се извършва с делегирани актове.
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Изменение 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 
правомощия да изменя Приложение II с 
актуализирани референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
коригиране в съответствие с настоящото 
Решение; правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 в зависимост от научния 
прогрес или с оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 
правомощия да изменя Приложение II с 
актуализирани референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
коригиране в съответствие с настоящото 
решение; правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 в зависимост от научния 
прогрес или с оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
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съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета. Делегирани 
актове обаче следва да се приемат 
само когато това е уместно, като се 
гарантира правото на Европейския 
парламент да се противопоставя на 
мерки, приети от Комисията.

Or. en

Изменение 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 
правомощия да изменя Приложение II с 
актуализирани референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 

(13) На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия по член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз да актуализира 
посочените в член 2 определения, в 
съответствие с евентуални промени на 
определенията, приети от органите на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (UNFCCC), на 
Протокола от Киото, или на друго 
многостранно споразумение с участието 
на ЕС, отнасящо се за изменението на 
климата; правомощия да изменя 
Приложение I като прибавя отчетни 
периоди и осигурява съответствие 
между тези отчетни периоди за отчитане 
и съответните периоди, отнасящи се за 
ангажиментите на ЕС в други сектори; 
правомощия да изменя Приложение II с 
актуализирани референтни количества в 
съответствие с предложените 
референтни количества, подадени от 
държавите-членки съгласно член 6, 
които подлежат на евентуално 
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коригиране в съответствие с настоящото 
Решение; правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 в зависимост от научния 
прогрес или с оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При подготовката 
и съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

коригиране в съответствие с настоящото 
решение; правомощия да преразглежда 
посочената в Приложение III 
информация в съответствие с научния 
прогрес и да преразглежда условията 
във връзка с правилата за отчитане на 
природни смущения, определени в член 
9, параграф 2 в зависимост от научния 
прогрес или с оглед да бъдат отразени 
преразглеждания на документи на 
органите на UNFCCC или Протокола от 
Киото. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително с експерти 
от участващите сектори. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 129
Matthias Groote

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Комисията следва да проучи 
дали е възможно в рамките на 
подготовката и изпълнението на 
плановете за действие с цел 
намаляване на емисиите на парникови 
газове да се насърчават инвестиции в 
областта на селското стопанство.

Or. de



AM\909081BG.doc 59/94 PE492.911v01-00

BG

Изменение 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като целите на предложеното 
действие не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
и поради това може, предвид обхвата и 
ефекта на действието, да бъдат 
постигнати по-добре на 
съюзно равнище, ЕС може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, формулиран в член 5 от 
Договора за Европейския Съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящото Решение не надхвърля 
необходимото за постигане на 
горепосочените цели,

(14) Тъй като целите на предложеното 
действие не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
и поради това може, предвид обхвата и 
ефекта на действието, да бъдат 
постигнати по-добре на 
съюзно равнище, ЕС може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, формулиран в член 5 от 
Договора за Европейския Съюз.
Въпроси в областта на LULUCF, 
като например политиката за горско 
стопанство, са в правомощията на 
държавите членки. Съюзът не следва 
да се намесва в националните 
политики за горско стопанство и
следва да зачита правомощията на 
държавите членки в тази област. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигане на 
горепосочените цели,

Or. en

Изменение 131
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като целите на предложеното 
действие не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
и поради това може, предвид обхвата и 

(14) Тъй като целите на предложеното 
действие не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
и поради това може, предвид обхвата и 
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ефекта на действието, да бъдат 
постигнати по-добре на 
съюзно равнище, ЕС може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, формулиран в член 5 от 
Договора за Европейския Съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящото Решение не надхвърля 
необходимото за постигане на 
горепосочените цели,

ефекта на действието, да бъдат 
постигнати по-добре на 
съюзно равнище, ЕС може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, формулиран в член 5 от 
Договора за Европейския Съюз. Тъй 
като обаче въпросите, свързани с 
LULUCF, попадат основно в 
правомощията на държавите членки, 
Съюзът трябва да спазва принципа на 
предпазливост, особено по отношение 
на горското стопанство, с цел да се 
зачитат правомощията на 
държавите членки и напълно да се 
отчете фактът, че устойчивото 
управление на горите е всеобхватна 
идея и не може да се регламентира
единствено от гледна точка на 
климата. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигане на 
горепосочените цели,

Or. en

Изменение 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите членки 
да съставят планове за действие в 
областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на 

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите членки 
да съставят планове за действие в 
областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията.
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Комисията.

Or. en

Изменение 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.
То предвижда също държавите 
членки да съставят планове за 
действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията, както и 
оценяване на тези планове от страна 
на Комисията.

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на национални планове за действие в настоящото решение ще създаде 
дублиращи правила, тъй като предложените планове за действие ще се прилагат 
едновременно с агро-екологичните мерки по втория стълб на Общата 
селскостопанска политика.

Изменение 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират С настоящото решение се формулират 
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правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.
То предвижда също държавите 
членки да съставят планове за 
действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията, както и 
оценяване на тези планове от страна 
на Комисията.

правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията надхвърля споразумението от Дърбан. Планове за 
действие в областта на LULUCF са в противоречие с факта, че ЕС не разполага с 
никакви правомощия в областта на горското стопанство. Съществува опасност 
плановете за действие да се съсредоточат само върху практиките за управление на 
горите при смекчаване на измененията на климата, като не се взема под внимание 
многофункционалната роля на горите. Предложението ще създаде също така 
допълнителни тежести на равнището на държавите членки, без да има ясна добавена 
стойност. Това би създало дублиращи правила, тъй като те ще се прилагат 
едновременно с агро-екологичните мерки по втория стълб на Общата 
селскостопанска политика.

Изменение 135
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.
То предвижда също държавите 
членки да съставят планове за 
действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.
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увеличение на поглъщанията, както и 
оценяване на тези планове от страна 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията относно националните планове за действие надхвърля 
договореното в Дърбан. Предложените планове за действие в областта на LULUCF 
са в противоречие например с факта, че ЕС не разполага с никакви правомощия в 
областта на горското стопанство. Управлението на горите и политиката в 
областта на горското стопанство са въпроси с национално значение.

Изменение 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите членки 
да съставят планове за действие в 
областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

С настоящото решение за държавите 
членки се формулират правила за 
отчитане на емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство. В настоящото решение не 
се определят задължения за 
отчитане или докладване за частни 
субекти. То предвижда също държавите 
членки да съставят планове за действие 
в областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 137
Romana Jordan
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Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите членки 
да съставят планове за действие в 
областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство,
като първа стъпка към официалното 
включване на сектора на LULUCF в 
ангажиментите на Съюза и 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
съгласно член 9 от Решение № 
406/2009/ЕО. То предвижда също 
държавите членки да съставят планове 
за действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите членки 
да съставят планове за действие в 
областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

С настоящото решение за държавите 
членки се формулират правила за 
отчитане на емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство. В настоящото решение не 
се определят задължения за 
отчитане или докладване за частни 
субекти. То предвижда също държавите 
членки да съставят планове за действие 
в областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
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запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 139
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите 
членки да съставят планове за 
действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията, както и 
оценяване на тези планове от страна 
на Комисията.

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.

Or. en

Изменение 140
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите 

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
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членки да съставят планове за 
действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличение на поглъщанията, както и 
оценяване на тези планове от страна 
на Комисията. 

Or. sv

Изменение 141
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото Решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в
земеползването и горското стопанство. 
То предвижда също държавите членки 
да съставят планове за действие в 
областта на LULUCF за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличение на 
поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

С настоящото решение се формулират 
правила за отчитане на емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство,
като първа стъпка към официалното 
включване на сектора на LULUCF в 
ангажиментите на Съюза и 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
съгласно член 9 от Решение № 
406/2009/ЕО. То предвижда също 
държавите членки да съставят планове 
за действие в областта на LULUCF за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или увеличение 
на поглъщанията, както и оценяване на 
тези планове от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 142
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква й)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „въглероден запас“ („carbon stock“) е 
количеството на елемента въглерод, 
намиращо се в дадена 
въглеродосъдържаща съвкупност
(carbon pool), изразено в милиони 
тонове;

й) „въглероден запас“ е количеството на 
елемента въглерод, намиращо се в 
дадена въглеродосъдържаща 
съвкупност;

Or. en

Изменение 143
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „гора“ („forest“) е земна площ с 
размер от поне 0,5 ха, с покритие от 
дървесни корони на поне 10 % от 
площта или с еквивалентна плътност на 
насаждението, като дърветата имат 
потенциал да достигнат височина от 
поне 5 метра при своята зрялост на 
съответните си места, включително 
групи от растящи млади естествени 
дървета, или също така насаждение 
което тепърва ще достигне покритие от 
дървесни корони на поне 10 % от 
площта или еквивалентна плътност на 
насаждението, или тепърва ще достигне 
височина на дърветата от поне 5 метра, 
включително всяка площ, която 
нормално е част от горска площ, но 
която е временно без дървета в резултат 
от човешка намеса, като например 
дърводобив, или в резултат от 
естествени причини, но за която може 
да се очаква, че отново ще се превърне в 
гора;

р) „гора“ е земна площ с размер от поне 
0,1 ха, с минимална ширина на 
горската площ от 10 метра, с 
покритие от дървесни корони на поне 
10 % от площта или с еквивалентна 
плътност на насаждението, като 
дърветата имат потенциал да достигнат 
височина от поне 2 метра при своята 
зрялост на съответните си места,
включително групи от растящи млади 
естествени дървета, или също така 
насаждение което тепърва ще достигне 
покритие от дървесни корони на поне 
10 % от площта или еквивалентна 
плътност на насаждението, или тепърва 
ще достигне височина на дърветата от 
поне 2 метра, включително всяка площ, 
която нормално е част от горска площ, 
но която е временно без дървета в 
резултат от човешка намеса, като 
например дърводобив, или в резултат от 
естествени причини, но за която може 
да се очаква, че отново ще се превърне в 
гора; 

Or. pl
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Изменение 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „гора“ („forest“) е земна площ с 
размер от поне 0,5 ха, с покритие от 
дървесни корони на поне 10 % от 
площта или с еквивалентна плътност 
на насаждението, като дърветата имат
потенциал да достигнат височина от 
поне 5 метра при своята зрялост на 
съответните си места, включително 
групи от растящи млади естествени 
дървета, или също така насаждение 
което тепърва ще достигне покритие 
от дървесни корони на поне 10 % от 
площта или еквивалентна плътност 
на насаждението, или тепърва ще 
достигне височина на дърветата от 
поне 5 метра, включително всяка 
площ, която нормално е част от 
горска площ, но която е временно без 
дървета в резултат от човешка намеса, 
като например дърводобив, или в 
резултат от естествени причини, но за 
която може да се очаква, че отново 
ще се превърне в гора;

р) „гора“ е земна площ с покритие от 
дървесни корони (или с еквивалентна 
плътност на насаждението) на повече 
от 10 % и с площ повече от 0,5 ха.
Дърветата следва да могат да 
достигнат височина от минимум 5
метра при своята зрялост in situ. Дадена 
гора може да се състои или от 
затворени горски образувания, където 
дърветата са на различни етажи и 
растителността под тях покрива 
големи части от земята, или 
отворени горски образувания с 
продължително вегетационно 
покритие, при което короната на 
дърветата покрива над 10 %. 
Младите естествени насаждения и 
всички насаждения, създадени за 
целите на гората, които още трябва 
да достигнат гъстота на короната 
на дърветата от 10 % или 
височината от 5 метра, се включват в 
понятието, тъй като са площи, 
които обикновено принадлежат на 
гората и са временно обезлесени в 
резултат на човешка намеса или по 
естествени причини, но за които се 
очаква да се превърнат отново в
горски масиви. „Гората“ включва: 
горски разсадници и семепроизводни 
градини, които съставляват 
неразделна част от нея; горски 
пътища, разчистени просеки, 
противопожарни отсеци и други 
малки открити площи в гората; гори 
в национални паркове, природни
резервати и други защитени зони, 
като например райони със специално
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екологично, научно, историческо, 
културно или духовно значение; 
ветрозащитни валове и подобни от 
дървета с площ над 0,5 хектара и 
ширина от над 20 метра, плантации 
с каучукови дървета и насаждения с 
корков дъб. „Гора“ не включва в себе 
си понятието „земя“, което се 
използва предимно в 
селскостопанските практики.

Or. en

Обосновка

Това определение следва да бъде в съответствие с Министерската конференция за 
защита на горите в Европа (MКЗГЕ) — „FOREST EUROPE“, тъй като съгласно тези 
критерии държавите членки трябва да докладват пред MКЗГЕ — „FOREST 
EUROPE“. Евентуална промяна в системата за докладване или задължението да се 
докладва по различни/паралелни начини би довело до допълнителни разходи. Нещо 
повече това създава допълнителна бюрокрация и допълнителни разходи за държавите 
членки.

Изменение 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „гора“ („forest“) е земна площ с 
размер от поне 0,5 ха, с покритие от 
дървесни корони на поне 10 % от 
площта или с еквивалентна плътност 
на насаждението, като дърветата 
имат потенциал да достигнат 
височина от поне 5 метра при своята 
зрялост на съответните си места, 
включително групи от растящи млади 
естествени дървета, или също така 
насаждение, което тепърва ще достигне 
покритие от дървесни корони на поне 
10 % от площта или еквивалентна 
плътност на насаждението, или тепърва 
ще достигне височина на дърветата от 

р) „гора“ е площ, определена от 
минималните стойности за земна 
площ, с покритие от дървесни корони 
или с еквивалентна плътност на 
насаждението, и с височина на 
дърветата, като тези стойности не 
надвишават стойностите, 
определени в Решение 16/СМР.1. Всяка 
държава членка трябва да съобщи 
своите стойности на Комисията не 
по-късно от началото на отчетния 
период, посочен в Приложение I. 
Гората включва площи с дървета на 
съответните си места, включително 
групи от растящи млади естествени 
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поне 5 метра, включително всяка площ, 
която нормално е част от горска площ, 
но която е временно без дървета в 
резултат от човешка намеса, като 
например дърводобив, или в резултат от 
естествени причини, но за която може 
да се очаква, че отново ще се превърне в 
гора;

дървета, или също така насаждение,
което тепърва ще достигне 
минималните стойности за покритие 
от дървесни корони или еквивалентна 
плътност на насаждението, или тепърва 
ще достигне минималната височина на 
дърветата, посочени по-горе, 
включително всяка площ, която 
нормално е част от горска площ, но 
която е временно без дървета в резултат 
от човешка намеса, като например 
дърводобив, или в резултат от 
естествени причини, но за която може 
да се очаква, че отново ще се превърне в 
гора;

Or. en

Изменение 146
Julie Girling

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „гора“ („forest“) е земна площ с 
размер от поне 0,5 ха, с покритие от 
дървесни корони на поне 10 % от 
площта или с еквивалентна плътност 
на насаждението, като дърветата 
имат потенциал да достигнат височина 
от поне 5 метра при своята зрялост на 
съответните си места, включително 
групи от растящи млади естествени 
дървета, или също така насаждение 
което тепърва ще достигне покритие
от дървесни корони на поне 10 % от 
площта или еквивалентна плътност 
на насаждението, или тепърва ще 
достигне височина на дърветата от
поне 5 метра, включително всяка 
площ, която нормално е част от горска 
площ, но която е временно без дървета
в резултат от човешка намеса, като 
например дърводобив, или в резултат от 

р) „гора“ е минимална земна площ с 
размер от поне 0,05-1,0 ха, с покритие 
от дървесни корони (или с еквивалентна 
плътност на насаждението) на повече 
от 10— 30 % с дървета с потенциал да 
достигнат височина от поне 2—5 метра 
при своята зрялост in situ. Гората 
може да включва или затворени 
горски образувания, където 
дърветата са на различни етажи и 
растителността под тях покрива 
големи части от земята, или 
отворени гори. Младите естествени 
насаждения и всички насаждения, 
които още трябва да достигнат 
гъстота на короната от 10—30 % 
или височина на дърветата от 2—5 
метра, се включват в понятието 
гора, тъй като са площи, които 
нормално са част от горска площ, но
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естествени причини, но за която може 
да се очаква, че отново ще се превърне в 
гора;

които са временно обезлесени в 
резултат на човешка намеса, като 
например дърводобив, или в резултат от
естествени причини, но за които може 
да се очаква, че отново ще се 
превърнат в гора;

Or. en

Обосновка

Определението на понятието „гора“ следва да се приведе в съответствие с 
Конвенцията от Дърбан относно изменението на климата.

Изменение 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква у)

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „естествено смущение“ („natural 
disturbance“) е всяко неантропогенно 
събитие или обстоятелство, 
причиняващо значителни емисии от 
гори или от селскостопански почви, 
чието настъпване е извън контрола на 
съответната държава членка, при 
положение че държавата членка 
също така няма възможност да 
ограничи значително ефекта от 
събитието или обстоятелството 
върху емисиите, дори и след неговата 
проява;

у) „естествени смущения“ са 
неантропогенни събития или 
неантропогенни обстоятелства. За 
целите на настоящото решение тези 
събития или обстоятелства са 
причинителите на значителни емисии 
от гори и са извън контрола на дадена 
държава членка и не са съществено 
повлияни от нея. Те могат да 
включват пожари, нашествия на 
насекоми, болести, екстремни 
метеорологични събития и/или 
геоложки дислокации, които са извън 
контрола на дадена държава членка и 
не са съществено повлияни от нея. 
Изключват се дърводобивът и 
препоръчителното изгаряне;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Конвенцията от Дърбан относно изменението на 
климата.
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Изменение 148
Julie Girling

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква уa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) „фоново ниво“ е средната 
стойност на последователна и 
първоначално пълна времева серия, 
съдържаща емисиите за периода 
1990—2009 г., свързани с естествени 
смущения след прилагането на 
повтарящ се процес за премахване на 
нетипичните стойности, въз основа 
на индекс, еквивалентен на два пъти 
стандартното отклонение в 
сравнение със средната стойност, 
докато не могат да бъдат установени 
нетипични стойности. Като 
алтернатива държавите членки 
могат да прилагат прозрачен и 
сравним подход, специфичен за всяка 
страна, като използват 
последователна и първоначално пълна 
серия от данни, включително и за 
периода 1990—2009 г. Всички подходи 
избягват очакване за нетни кредити 
за периода на поетите задължения. 
Ако референтната стойност за 
управление на горите на дадена 
държава членка не включва фоново 
ниво на емисиите, за прилагането на 
фоновия режим, посочен в член 9, 
параграф 2, стойността на фоново 
ниво се оценява, като се използва 
първият подход, посочен по-горе.
Когато фоновото ниво се определя 
както е посочено по-горе, маржът би 
бил равен на два пъти стандартното 
отклонение на времевата серия, 
определяща фоновото ниво. В случай 
че фоновото ниво се определя с 
помощта на специфичен за всяка 
страна подход или референтната 
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стойност на държавата членка е 
нула, държавата членка трябва да 
опише как е определен маржът, 
когато марж е необходим. Всички 
подходи следва да избягват очакване 
за нетни кредити за периода на 
поетите задължения.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се въведе определение на фоново ниво, за да се постигне 
съгласуваност с Конвенцията от Дърбан относно изменението на климата, подписана 
от всички 27 държави членки (свързано също с други изменения на член 9 по-долу).

Изменение 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква ф)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „период на полуотделяне на 
въглерода“ („half-life value“) означава 
броя години, изминаващи докато 
въглеродното съдържание на даден 
дървесен продукт намалее наполовина 
от първоначалното си количество;

ф) „период на полуотделяне на 
въглерода“ означава броя години, 
изминаващи докато количеството на 
въглерода, съхраняван в даден дървесен 
продукт, намалее наполовина от 
първоначалната си стойност;

Or. en

Обосновка

Определението на Комисията е технически неточно. Стойността на въглерода във 
въглеродосъдържащата съвкупност намалява, защото намаляват и тоновете 
продукт, а не стойността на въглерода в него.

Изменение 150
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква ф)



PE492.911v01-00 74/94 AM\909081BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „период на полуотделяне на 
въглерода“ („half-life value“) означава 
броя години, изминаващи докато 
въглеродното съдържание на даден 
дървесен продукт намалее наполовина 
от първоначалното си количество;

ф) „период на полуотделяне на 
въглерода“ означава броя години, 
изминаващи докато въглеродното 
съдържание на добитите дървесни 
продукти в рамките на една от 
категориите, посочени в член 7, 
параграф 2, намалее наполовина от 
първоначалното си количество;

Or. en

Изменение 151
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 за изменение на 
определенията по параграф 1 от 
настоящия член, с цел актуализация 
на тези определения в съответствие 
евентуални промени на тези 
определения, приети от органите на 
UNFCCC или на Протокола от 
Киото, или съответно на друго 
многостранно споразумение във 
връзка с изменението на климата, в 
което участва ЕС.

заличава се

Or. pl

Изменение 152
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 за изменение на 
определенията по параграф 1 от 
настоящия член, с цел актуализация 
на тези определения в съответствие с 
евентуални промени на тези 
определения, приети от органите на 
UNFCCC или на Протокола от 
Киото, или съответно на друго 
многостранно споразумение във 
връзка с изменението на климата, в 
което участва ЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 за изменение на определенията 
по параграф 1 от настоящия член, с цел 
актуализация на тези определения в 
съответствие с евентуални промени 
на тези определения, приети от 
органите на UNFCCC или на Протокола 
от Киото, или съответно на друго 
многостранно споразумение във 
връзка с изменението на климата, в 
което участва ЕС.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 за изменение на определенията 
по параграф 1 от настоящия член, с цел 
да гарантира съгласуваност между
тези определения и евентуални промени 
на съответните определения, приети 
от органите на UNFCCC или на 
Протокола от Киото, или съответно на 
други многостранни споразумения в 
областта на изменението на климата, 
които ЕС трябва да спазва.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е рамката на ЕС за LULUCF да бъде съвместима с 
международните правила, за да се улесни националното докладване и да се избегнат 
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разминаванията между различните рамки. Постигането на съответствие с 
международната рамка (Решение 16/СМР.1) би улеснило националното докладване и 
би гарантирало съгласуваност.

Изменение 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 за изменение на определенията 
по параграф 1 от настоящия член, с цел 
актуализация на тези определения в 
съответствие с евентуални промени 
на тези определения, приети от 
органите на UNFCCC или на Протокола 
от Киото, или съответно на друго 
многостранно споразумение във връзка 
с изменението на климата, в което 
участва ЕС.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 за изменение на определенията 
по параграф 1 от настоящия член, с цел 
да гарантира съгласуваност между
тези определения и евентуални промени 
в съответните определения, приети от 
органите на UNFCCC или на Протокола 
от Киото в рамката на UNFCCC, или 
съответно на друго многостранно 
споразумение във връзка с изменението 
на климата, в което участва ЕС.

Or. en

Обосновка

От изключително значение е рамката на ЕС за LULUCF да бъде съвместима с 
международните правила, за да се улесни националното докладване и да се избегнат 
разминаванията между различните рамки. Предлага се постигане на съответствие с 
международната рамка (Решение 16/СМР.1), за да се улесни националното докладване
и да се гарантира съгласуваност.

Изменение 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
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член 12 за изменение на определенията 
по параграф 1 от настоящия член, с цел 
актуализация на тези определения в 
съответствие с евентуални промени на 
тези определения, приети от органите на 
UNFCCC или на Протокола от Киото, 
или съответно на друго многостранно 
споразумение във връзка с изменението 
на климата, в което участва ЕС.

член 12 за изменение на определенията 
по параграф 1 от настоящия член, с цел 
актуализация на тези определения в 
съответствие с евентуални промени на 
тези определения, приети от органите на 
UNFCCC или на Протокола от Киото, 
или съответно на друго многостранно 
споразумение във връзка с изменението 
на климата, в което участва ЕС.

Or. en

Изменение 156
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за съставяне и поддържане 
на отчети за LULUCF

Правила за съставяне и поддържане на 
отчети за LULUCF

Or. pl

Изменение 157
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, държавите членки следва 
да съставят и водят отчети, отразяващи 
точно всички емисии и поглъщания, 
дължащи се на дейности на тяхна 
територия, попадащи в следните 
категории:

За всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, държавите членки следва 
да съставят и водят отчети, отразяващи 
точно всички емисии и поглъщания, 
дължащи се на дейности на тяхна 
територия, попадащи в следните три
категории:

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
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този член от същия автор.)

Изменение 158
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) залесяване; а) горскостопански дейности:
залесяване, възобновяване на гори, 
обезлесяване и управление на горите;

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
този член от същия автор.)

Изменение 159
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) залесяване; а) залесяване и възобновяване на гори;

Or. en

Изменение 160
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възобновяване на гори; заличава се

Or. en
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Изменение 161
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възобновяване на гори; б) селскостопански дейности: 
управление на обработваеми земи и 
пасища;

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
този член от същия автор.)

Изменение 162
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 — параграф 1 — алинея 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обезлесяване; в) пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
този член от същия автор.)

Изменение 163
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) управление на горите; заличава се

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
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този член от същия автор.)

Изменение 164
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) управление на горите; г) управление на горите.

Or. pl

Изменение 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Бе договорено управлението на обработваемите площи и пасищата да остане 
доброволно през втория период на изпълнение на ангажиментите по Протокола от 
Киото. Важно е правилата на равнището на ЕС да са в съответствие с правилата за 
отчитане, договорени при международните преговори.

Изменение 166
Elisabeth Köstinger

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми заличава се
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площи;

Or. de

Обосновка

Съгласно договореното на международно равнище на конференция на ООН за 
изменението на климата, прилагането на правилата за отчитане по отношение на 
дейностите, свързани с пасищата и обработваемите площи, следва да е доброволно. 
Постигнатите в тази връзка решения трябва да бъдат взети предвид.

Изменение 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Постигане на съответствие със споразумението от Дърбан — бе взето решение 
единствено дейността по управление на горите да бъде задължителна за 
отчитането. Предложението на Комисията надхвърля международните правила, 
като по този начин създава нови разминавания за държавите членки и операторите.

Изменение 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Постигане на съответствие със споразумението от Дърбан — бе взето решение 
единствено дейността по управление на горите да бъде задължителна за 
отчитането.

Изменение 169
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. de

Изменение 170
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. pl

Изменение 171
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се
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Or. en

Изменение 172
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
този член от същия автор.)

Изменение 173
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на обработваеми 
площи;

заличава се

Or. en

Изменение 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. en
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Обосновка

Бе договорено управлението на обработваемите площи и пасищата да остане 
доброволно през втория период на изпълнение на ангажиментите по Протокола от 
Киото. Важно е правилата на равнището на ЕС да са в съответствие с правилата за 
отчитане, договорени при международните преговори.

Изменение 175
Elisabeth Köstinger

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. de

Обосновка

Съгласно договореното на международно равнище на конференция на ООН за 
изменението на климата, прилагането на правилата за отчитане по отношение на 
дейностите, свързани с пасищата и обработваемите площи, следва да е доброволно. 
Постигнатите в тази връзка решения трябва да бъдат взети предвид.

Изменение 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. en

Обосновка

Постигане на съответствие с Конвенцията от Дърбан относно изменението на 
климата — бе взето решение единствено дейността по управление на горите да бъде 
задължителна за отчитането. Предложението на Комисията надхвърля 
международните правила, като по този начин създава нови разминавания за 
държавите членки и операторите.
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Изменение 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. en

Обосновка

Постигане на съответствие със споразумението от Дърбан — бе взето решение 
единствено дейността по управление на горите да бъде задължителна за 
отчитането.

Изменение 178
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. de

Изменение 179
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. pl
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Изменение 180
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. en

Изменение 181
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
този член от същия автор.)

Изменение 182
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) управление на пасища. заличава се

Or. en

Изменение 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на управление на 
обработваеми площи, управление на 
пасища, рекултивация, пресушаване на 
влажни зони и възстановяване на 
влажни зони.

Or. en

Изменение 184
Julie Girling

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също да 
предпочетат да съставят и водят 
отчети за първия отчетен период, 
отразяващи точно емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
управление на обработваеми площи, 
управление на пасища, рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Or. en

Обосновка

Постигане на съответствие с Конвенцията от Дърбан относно изменението на 
климата — бе взето решение единствено дейността по управление на горите да бъде 
задължителна за отчитането. Предложението на Комисията надхвърля 
международните правила, като по този начин създава нови разминавания за 
държавите членки и операторите.
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Изменение 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на управление на 
обработваеми площи, управление на 
пасища, рекултивация, пресушаване на 
влажни зони и възстановяване на 
влажни зони.

Or. en

Обосновка

Съответствие със споразумението от Дърбан.

Изменение 186
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на управление на 
обработваеми площи, управление на 
пасища, рекултивация, пресушаване на 
влажни зони и възстановяване на 
влажни зони.

Or. de

Изменение 187
Jolanta Emilia Hibner
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също, на 
доброволен принцип, да съставят и 
водят отчети, отразяващи точно 
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на управление на обработваеми 
площи, управление на пасища,
рекултивация, пресушаване на влажни 
зони и възстановяване на влажни зони.

Or. pl

Изменение 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на управление на 
обработваеми площи, управление на 
пасища, рекултивация, пресушаване на 
влажни зони и възстановяване на 
влажни зони.

Or. en

Изменение 189
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат да създават и 
водят отчети за емисиите и 
поглъщанията от рекултивация.

Or. en

(Трябва да бъде гласувано съвместно със свързаните изменения в другите части на 
този член от същия автор.)

Изменение 190
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат също да 
съставят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на рекултивация, 
пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Държавите членки могат също да 
изготвят и водят отчети, отразяващи 
точно емисиите и поглъщанията, 
дължащи се на управление на 
обработваеми площи, управление на 
пасища, рекултивация, пресушаване на 
влажни зони и възстановяване на 
влажни зони.

Or. en

Изменение 191
Julie Girling

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следва да 
включват в своите отчети всяка 
съответна дейност по параграф 1 от 

3. Държавите членки следва да 
включват в своите отчети всяка дейност 
по параграф 1 от по-късната от следните 
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по-късната от следните две дати: датата 
на началото на дейността или 1 януари 
2013 г.

две дати: датата на началото на 
дейността или началото на периода на 
поети задължения.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Конвенцията от Дърбан относно изменението на 
климата.

Изменение 192
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следва да 
включват в своите отчети всяка 
съответна дейност по параграф 1 от по-
късната от следните две дати: датата на 
началото на дейността или 1 януари 
2013 г.

3. Държавите членки следва да 
включват в своите отчети всяка 
съответна дейност по параграф 1 от по-
късната от следните две дати: датата на 
началото на дейността или 1 януари 
2014 г.

Or. it

Изменение 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи правила за отчитане Отчети на дейностите в областта 
на LULUCF

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение за решение е да предостави рамка на държавите 
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членки за подобряване на техните национални инвентаризации на парникови газови 
(особено за LULUCF). Това го превръща в „упражнение“, а не поставя конкретни 
цели. Поради това терминът следва да бъде „докладване“, а не „отчитане“, но с 
оглед на изчисляването на кредитите, които различните дейности носят (напр. 
„управлението на горите“ е поглътител), текстът, използван за заглавие на член 3, е 
по-подходящ: „... поддържане на отчети за LULUCF“, когато това се отнася общо 
за LULUCF, а не само за управлението на горите.

Изменение 194
Julie Girling

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Емисиите и поглъщанията, дължащи 
се на която и да е дейност, попадаща в 
една или повече от категориите по 
член 3, параграф 1, следва да бъдат 
отчитани само в една категория.

2. Емисиите и поглъщанията, дължащи 
се на която и да е дейност, попадаща в 
една или повече от категориите по 
член 3, параграф 1, следва да бъдат 
отчитани само в една категория, с цел
предотвратяване на двойно 
отчитане.

Or. en

Обосновка

Предлага пояснение, че двойното отчитане следва да се избягва със всички средства.

Изменение 195
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки внасят 
необходимите технически поправки и 
преизчисления, за да включат в 
своите съществуващи и 
новосъздадени отчети, иначе 
изключените, въглеродосъдържащи 
съвкупности, посочени в настоящия 
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параграф, и парниковите газове, 
посочени в член 3, параграф 2.

Or. en

Изменение 196
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, обаче, когато съответните 
въглеродосъдържащи съвкупности по 
подточките от а) до д) не са 
намаляващи поглътители или 
източници, държавите членки могат да 
предпочетат да не ги включват в своите 
отчети. Преценката, че дадена 
въглеродосъдържаща съвкупност не е 
намаляващ поглътител или източник
следва да се прави от държавите членки 
само въз основа на прозрачни и 
проверими данни.

В случаите, обаче, когато отчитането 
на съответните въглеродосъдържащи 
съвкупности по подточките от а) до д)
от първата алинея не би довело до 
отчетена емисия, държавите членки 
могат да предпочетат да не ги включват 
в своите отчети. Това следва да се прави 
от държавите членки само въз основа на 
прозрачни и проверими данни.

Or. en

Изменение 197
Julie Girling

Предложение за решение
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12 за изменение 
на Приложение I, за да добавя 
отчетни периоди и да осигурява 
съответствие между тези отчетни 
периоди и съответните периоди, 
отнасящи се за ангажиментите за 

7. Всяко изменение на правилата за 
отчитане, посочени в настоящия
член, включително промени в 
отчетните периоди, посочени в
Приложение І, се приемат в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура.
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намаляване на емисиите в други 
сектори.

Or. en

Обосновка

Правилата за отчитане, посочени в настоящия член и в Приложение І, са от основно 
значение за функционирането на настоящото решение, поради това всяко тяхно 
изменение следва да бъде прието в съответствие с обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12 за изменение 
на Приложение I, за да добавя 
отчетни периоди и да осигурява 
съответствие между тези отчетни 
периоди и съответните периоди, 
отнасящи се за ангажиментите за 
намаляване на емисиите в други 
сектори.

7. Всяко изменение на задължението
за съставяне и поддържане на 
отчети за LULUCF, посочено в 
настоящия член, включително 
промени в отчетните периоди, 
посочени в Приложение І, се приемат в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура.

Or. en

Обосновка

Тъй като правилата за отчитане, посочени в настоящия член и в Приложение І, са от 
основно значение за функционирането на настоящото решение, всяко тяхно изменение 
следва да бъде прието в съответствие с обикновената законодателна процедура.


