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Изменение 199
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки следва да съобщят на 
Комисията своите предложения за 
преразгледани референтни 
количества за следващия отчетен 
период, в съответствие с 
методиката съгласно Решение -
/CMP.7, използвана за изчисляване на 
посочените в настоящото Решение 
референтни количества.

4. За периода след 2020 г. ще се 
използва всеобхватно отчитане, 
свързано със земята.

Or. en

Обосновка

Съгласно споразуменията от Дърбан през 2011 г. всички страни по Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на климата ще бъдат обхванати от нова правна 
рамка за периода след 2020 г. Всеобхватно отчитане, свързано със земята, следва да 
бъде прието за целите на новия инструмент и новите цели, заменящи действащите 
правила за отчитане съгласно Протокола от Киото , които отчитат (някои от) 
измененията във въглеродните запаси от сектора на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.

Изменение 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки следва да съобщят на Комисията 
своите предложения за преразгледани 
референтни количества за следващия 

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки следва да съобщят на Комисията 
своите преразгледани референтни 
количества за следващия отчетен 
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отчетен период, в съответствие с 
методиката съгласно Решение -/CMP.7, 
използвана за изчисляване на 
посочените в настоящото Решение 
референтни количества.

период, в съответствие с методиката 
съгласно Решение -/CMP.7, използвана 
за изчисляване на посочените в 
настоящото Решение референтни 
количества.

Or. en

Изменение 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки следва да съобщят на Комисията 
своите предложения за преразгледани
референтни количества за следващия 
отчетен период, в съответствие с 
методиката съгласно Решение -/CMP.7, 
използвана за изчисляване на 
посочените в настоящото Решение 
референтни количества.

4. Референтните количества за 
управление на горите са идентични с 
тези, определени с актове, приети от 
органите на РКООНИК или на 
Протокола от Киото. Не по-късно от 
1 година преди края на всеки отчетен 
период, държавите членки съобщават
на Комисията своите нови референтни 
количества за следващия отчетен 
период, в съответствие с процеса и
методиката съгласно Решения 2/CMP.6 
и 2/CMP.7, използвана за изчисляване 
на посочените в Решение 2/CMP.7
референтни количества.

Or. en

Изменение 202
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки следва да съобщят на 

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки съобщават на Комисията своите
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Комисията своите предложения за 
преразгледани референтни количества 
за следващия отчетен период, в 
съответствие с методиката съгласно 
Решение -/CMP.7, използвана за 
изчисляване на посочените в
настоящото Решение референтни 
количества.

нови референтни количества за 
следващия отчетен период, в 
съответствие с процеса и методиката 
съгласно Решение -2/CMP.6 и 2/CMP.7, 
използвана за изчисляване на 
посочените в Решение 2/CMP.7
референтни количества. Референтните 
количества за управление на горите са 
идентични с тези, определени с 
актове, приети от органите на 
РКООНИК или на Протокола от 
Киото.

Or. en

Изменение 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки следва да съобщят на 
Комисията своите предложения за
преразгледани референтни количества 
за следващия отчетен период, в 
съответствие с методиката съгласно 
Решение -/CMP.7, използвана за 
изчисляване на посочените в 
настоящото Решение референтни 
количества.

4. Не по-късно от 1 година преди края 
на всеки отчетен период, държавите 
членки съобщават на Комисията своите 
преразгледани референтни количества 
за следващия отчетен период, в 
съответствие с методиката съгласно 
Решение -/CMP.7, използвана за 
изчисляване на посочените в 
настоящото Решение референтни 
количества.

Or. en

Обосновка

Държавите членки представят референтни количества, а не предложения за 
преразгледани референтни количества, тъй като този въпрос подлежи на принципа на 
субсидиарност.
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Изменение 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7, държавите членки следва не по-
късно от шест месеца след приемането 
на тези изменения да съобщят на 
Комисията такива предложения за
преразгледани референтни количества, 
които да отразяват въпросните 
изменения.

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7, държавите членки следва не по-
късно от шест месеца след приемането 
на тези изменения да съобщят на 
Комисията такива преразгледани 
референтни количества, които да 
отразяват въпросните изменения.

Or. en

Изменение 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7, държавите членки следва не по-
късно от шест месеца след 
приемането на тези изменения да 
съобщят на Комисията такива 
предложения за преразгледани 
референтни количества, които да 
отразяват въпросните изменения.

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7 относно годишното 
отчитане, включително 
историческите динамични редове за 
управлението на горите, държавите 
членки предприемат адаптации, 
следвайки разпоредбите в Решение 
2/CMP.7.

Or. en

Изменение 206
Christofer Fjellner
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Предложение за решение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7, държавите членки следва не по-
късно от шест месеца след 
приемането на тези изменения да 
съобщят на Комисията такива 
предложения за преразгледани 
референтни количества, които да 
отразяват въпросните изменения.

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7 относно годишното 
отчитане, включително 
историческите динамични редове за 
управлението на горите, държавите 
членки предприемат адаптации, 
следвайки разпоредбите в Решение 
2/CMP.7.

Or. en

Изменение 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7, държавите членки следва не по-
късно от шест месеца след приемането 
на тези изменения да съобщят на 
Комисията такива предложения за
преразгледани референтни количества, 
които да отразяват въпросните 
изменения.

5. При евентуално изменение на 
съответните разпоредби в Решение -
/CMP.7, държавите членки следва не по-
късно от шест месеца след приемането 
на тези изменения да съобщят на 
Комисията такива преразгледани 
референтни количества, които да 
отразяват въпросните изменения.

Or. en

Обосновка

Държавите членки представят референтни количества, а не предложения за 
преразгледани референтни количества, тъй като този въпрос подлежи на принципа на 
субсидиарност.
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Изменение 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли референтните 
количества чувствително по-точно, или 
ако има значителни подобрения в 
качеството на данните, с които 
разполага съответната държава членка, 
тя трябва незабавно да съобщи на 
Комисията предлаганите 
преразгледани стойности, отразяващи 
тези промени.

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли референтните 
количества чувствително по-точно, или 
ако има значителни подобрения в 
качеството на данните, с които 
разполага съответната държава членка, 
тя трябва незабавно да съобщи на 
Комисията преразгледаните стойности, 
отразяващи тези промени.

Or. en

Изменение 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли референтните 
количества чувствително по-точно, или 
ако има значителни подобрения в 
качеството на данните, с които 
разполага съответната държава членка, 
тя трябва незабавно да съобщи на 
Комисията предлаганите 
преразгледани стойности, 
отразяващи тези промени.

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли годишните емисии и 
поглъщания на референтните 
количества за управлението на горите
чувствително по-точно, или ако има 
значителни подобрения в качеството на 
данните, с които разполага съответната 
държава членка, тя предприема 
техническа адаптация, следвайки 
разпоредбите в Решение 2/CMP.7.

Or. en
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Изменение 210
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли референтните 
количества чувствително по-точно, или 
ако има значителни подобрения в 
качеството на данните, с които 
разполага съответната държава членка, 
тя трябва незабавно да съобщи на 
Комисията предлаганите 
преразгледани стойности, 
отразяващи тези промени.

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли годишните 
референтните количества, свързани с 
емисиите и поглъщанията, свързани с 
управлението на горите чувствително 
по-точно, или ако има значителни 
подобрения в качеството на данните, с 
които разполага съответната държава 
членка, тя предприема техническа
адаптация, следвайки разпоредбите в 
Решение 2/CMP.7.

Or. en

Изменение 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли референтните 
количества чувствително по-точно, или 
ако има значителни подобрения в 
качеството на данните, с които 
разполага съответната държава членка, 
тя трябва незабавно да съобщи на 
Комисията предлаганите 
преразгледани стойности, отразяващи 
тези промени.

6. Ако се появят подобрени методики, 
даващи възможност на дадена държава 
членка да изчисли референтните 
количества чувствително по-точно, или 
ако има значителни подобрения в 
качеството на данните, с които 
разполага съответната държава членка, 
тя трябва незабавно да съобщи на 
Комисията преразгледаните стойности,
отразяващи тези промени.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки представят референтни количества, а не предложения за 
преразгледани референтни количества, тъй като този въпрос подлежи на принципа на 
субсидиарност.

Изменение 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите по параграфи 4, 5 и 6, 
държавите членки следва да посочат 
количеството на годишните емисии, 
дължащи се на природни смущения, 
които са включени в предлаганите от 
тях преразгледани референтни 
количества, както и начина, по който е 
определено това количество.

7. За целите по параграфи 4, 5 и 6, 
държавите членки следва да посочат 
количеството на годишните емисии, 
дължащи се на природни смущения, 
които са включени в техните 
преразгледани референтни количества, 
както и начина, по който е определено 
това количество.

Or. en

Изменение 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите по параграфи 4, 5 и 6,
държавите членки следва да посочат 
количеството на годишните емисии, 
дължащи се на природни смущения, 
които са включени в предлаганите от 
тях преразгледани референтни 
количества, както и начина, по който е 
определено това количество.

7. За целите по параграф 4 държавите 
членки следва да посочат количеството 
на годишните емисии, дължащи се на 
природни смущения, които са включени 
в предлаганите от тях преразгледани 
референтни количества, както и начина, 
по който е определено това количество.

Or. en
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Изменение 214
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите по параграфи 4, 5 и 6,
държавите членки следва да посочат 
количеството на годишните емисии, 
дължащи се на природни смущения, 
които са включени в предлаганите от 
тях преразгледани референтни 
количества, както и начина, по който е 
определено това количество.

7. За целите по параграф 4 държавите 
членки следва да посочат количеството 
на годишните емисии, дължащи се на 
природни смущения, които са включени 
в предлаганите от тях преразгледани 
референтни количества, както и начина, 
по който е определено това количество.

Or. en

Изменение 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите по параграфи 4, 5 и 6, 
държавите членки следва да посочат 
количеството на годишните емисии, 
дължащи се на природни смущения, 
които са включени в предлаганите от 
тях преразгледани референтни 
количества, както и начина, по който е 
определено това количество.

7. За целите по параграфи 4, 5 и 6, 
държавите членки следва да посочат 
количеството на годишните емисии, 
дължащи се на природни смущения, 
които са включени в техните 
преразгледани референтни количества, 
както и начина, по който е определено 
това количество.

Or. en

Обосновка

Държавите членки представят референтни количества, а не предложения за 
преразгледани референтни количества, тъй като този въпрос подлежи на принципа на 
субсидиарност.
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Изменение 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията следва да проверява 
точността на предлаганите 
преразгледани референтни 
количества.

заличава се

Or. en

Обосновка

Цели се предотвратяване на удвояването на изискванията за докладване към 
държавите членки, когато проверяват референтните количества.

Изменение 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията следва да проверява 
точността на предлаганите 
преразгледани референтни 
количества.

заличава се

Or. en

Изменение 218
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията следва да проверява
точността на предлаганите
преразгледани референтни количества.

8. Комисията използва преразгледани 
референтни количества, определени в 
процеса на Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата.

Or. en

Обосновка

ЕС е приел съществуващите понастоящем референтни равнища в процеса на 
РКООНИК и следва да се придържа към тях.

Изменение 219
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията следва да проверява 
точността на предлаганите 
преразгледани референтни количества.

8. Комисията използва референтни 
количества, преразгледани в процеса на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата.

Or. fi

Изменение 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията следва да проверява 
точността на предлаганите 
преразгледани референтни количества.

8. За целите на параграф 4 и поради 
липса на съответни актове, приети 
от органите на РКООНИК или на 
Протокола от Киото или на други 
следващи рамки, определящи 
референтните количества за 
управлението на горите, Комисията 
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проверява точността на новите
референтни количества.

Or. en

Изменение 221
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията следва да проверява 
точността на предлаганите 
преразгледани референтни количества.

8. За целите на параграф 4 и поради 
липса на съответни актове, приети 
от органите на РКООНИК или на 
Протокола от Киото или на други 
следващи рамки, определящи 
референтните количества за 
управлението на горите, Комисията 
проверява точността на новите
референтни количества.

Or. en

Изменение 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение 
ІІ.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Референтните количества могат да бъдат фиксирани само от държавите членки.

Изменение 223
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение 
ІІ.

заличава се

Or. en

Обосновка

ЕС е приел съществуващите понастоящем референтни равнища в процеса на 
РКООНИК и следва да се придържа към тях.

Изменение 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение 
ІІ.

заличава се

Or. en
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Изменение 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение 
ІІ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменения на правилата за отчетност за управлението на горите, изложени в член 6, 
включително промени в референтните количества, посочени в Приложение ІІ, се 
приемат в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Изменение 226
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение 
ІІ.

заличава се 

Or. sv
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Изменение 227
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение 
ІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 228
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение ІІ.

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране на референтните 
количества, посочени в Приложение ІІ в 
светлината на измененията на 
референтните количества, приети 
от органите на РКООНИК или на 
Протокола от Киото.

Or. en

Обосновка

Референтните количества са приети в рамките на РКООНИК. Европейската комисия 
не може да изменя референтните количества без промени, договорени на 
международно равнище.
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Изменение 229
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
актуализиране, когато това е 
необходимо, на референтните 
количества, посочени в Приложение ІІ.

9. При липса на решение на РКООНИК 
или на решение на Протокола от 
Киото относно референтните 
количества за управлението на горите,
Комисията установява процедура, 
включваща държавите членки, за 
определяне на референтни 
количества.

Or. en

Изменение 230
Julie Girling

Предложение за решение
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки следва да 
отразяват в своите отчети във 
връзка с управлението на горите 
въздействието на всяко изменение на 
Приложение II по отношение на 
целия съответен отчетен период.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да изясни изискванията за докладване.

Изменение 231
Oreste Rossi
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Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следва да 
отразяват в своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от добити 
дървесни продукти в съответствие с 
въглеродното им съдържание на 1 
януари 2013 г., дори и когато са добити 
преди тази дата.

1. Държавите членки следва да 
отразяват в своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от добити 
дървесни продукти в съответствие с 
въглеродното им съдържание на 1 
януари 2014 г., дори и когато са добити 
преди тази дата.

Or. it

Изменение 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следва да 
отразяват в своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от добити 
дървесни продукти в съответствие с 
въглеродното им съдържание на 1 
януари 2013 г., дори и когато са добити 
преди тази дата.

1. Държавите членки следва да 
отразяват в своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от добити 
дървесни продукти в съответствие с 
въглеродното им съдържание на 1 
януари 2013 г., дори и когато са добити 
преди тази дата и правят разлика 
между продукти, произхождащи от 
обезлесяване и от управление на 
горите.

Or. en

Изменение 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следва да 
отразяват в своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от добити 
дървесни продукти в съответствие с 
въглеродното им съдържание на 1 
януари 2013 г., дори и когато са добити 
преди тази дата.

1. Продуктите, получени от 
дървесина от дърводобива, като 
такива не се вземат предвид при 
изчисляването на емисиите на 
парникови газове. Държавите членки 
следва да отразяват в своите отчети по 
член 3, параграф 1 емисиите от добити 
дървесни продукти в съответствие с 
въглеродното им съдържание на 1 
януари 2013 г., дори и когато са добити 
преди тази дата.

Or. en

Обосновка

При добива на дърва и трансформирането им в дървесина, част от въглерода, 
съдържащ се в биомасата, остава фиксиран до разлагането на продуктите или до 
изгарянето им. Съгласно РКООНИК самите продукти, получени от дървесина, не са 
поглътители на въглерод, а по-скоро резервоари, в които се прехвърля въглеродът, 
получен при фотосинтезата.

Изменение 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) хартията; а) целулозата и хартията;

Or. de

Обосновка

Както целулозата, така и хартията играят важна роля. Обикновено съществува 
категория в статистиките за тази група продукти.

Изменение 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дървесината за производство на 
енергия. 

Or. de

Изменение 236
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) енергия от дървесина 

Or. en

Изменение 237
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат вместо 
посочените в Приложение III стойности 
на периодите на полуотделяне на 
въглерода да използват специфични за 
отделните страни стойности, при 
положение че тези специфични 
стойности са определени от съответната 
държава членка въз основа на прозрачни 
и проверими данни.

Държавите членки могат вместо 
посочените в Приложение III методи и
стойности на периодите на 
полуотделяне на въглерода да използват 
специфични за отделните страни
методи и стойности, при положение че 
тези специфични методи и стойности 
са определени от съответната държава 
членка въз основа на прозрачни и 
проверими данни, както и че 
използваните методи са поне толкова 
подробни и точни, като описаните 
по-горе.
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Or. en

Изменение 238
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат вместо 
посочените в Приложение III стойности 
на периодите на полуотделяне на 
въглерода да използват специфични за 
отделните страни стойности, при 
положение че тези специфични 
стойности са определени от съответната 
държава членка въз основа на прозрачни 
и проверими данни.

Държавите членки могат вместо 
посочените в Приложение III методи и
стойности на периодите на 
полуотделяне на въглерода да използват 
специфични за отделните страни
методи и стойности, при положение че 
тези специфични стойности са 
определени от съответната държава 
членка въз основа на прозрачни и 
проверими методи и данни, както и че 
те са поне толкова подробни и точни, 
като посочените в Приложение ІІІ.

Or. en

Изменение 239
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат вместо 
посочените в Приложение III стойности 
на периодите на полуотделяне на 
въглерода да използват специфични за 
отделните страни стойности, при 
положение че тези специфични 
стойности са определени от съответната 
държава членка въз основа на прозрачни 
и проверими данни.

Държавите членки могат вместо 
посочените в Приложение III стойности 
на периодите на полуотделяне на
въглерода да използват специфични за 
отделните страни стойности и методи, 
при положение че тези специфични 
стойности са определени от съответната 
държава членка въз основа на прозрачни 
и проверими данни.

Or. sv
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Изменение 240
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отчетите, отнасящи се за изнасяни 
продукти, получени от дървесина от 
дърводобива, държавите членки също 
могат вместо посочените в 
Приложение III стойности на периодите 
на полуотделяне на въглерода да 
използват специфични за отделните 
страни стойности, при положение че 
тези специфични стойности са 
определени от съответната държава 
членка въз основа на прозрачни и 
проверими данни за използването във 
внасящата страна на тези продукти, 
получени от дървесина от дърводобива.

В отчетите, отнасящи се за изнасяни 
продукти, получени от дървесина от 
дърводобива, държавите членки също 
могат вместо посочените в 
Приложение III стойности на периодите 
на полуотделяне на въглерода да 
използват специфични за отделните 
страни стойности, при положение че 
тези специфични стойности са 
определени от съответната държава 
членка въз основа на прозрачни и 
проверими данни за използването във 
внасящата страна на тези продукти, 
получени от дървесина от дърводобива, 
както и че са поне толкова подробни 
и точни, като посочените в 
Приложение ІІІ.

Or. en

Изменение 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети 
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели, те следва 
да използват в изчисленията си
метода на незабавното окисление.

4. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети 
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели, те вземат 
предвид в изчисленията си замяната на 
изкопаеми горива с адекватни 
национални стойности на периодите 
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на полуотделяне.

Or. de

Обосновка

При отчитането на емисиите от дървесина за производство на енергия следва да се 
вземе предвид замяната на изкопаеми горива. Освен това при съхранението 
дървесината за производство на енергия задържа значителни количества СО2.

Изменение 242
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети 
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели, те следва 
да използват в изчисленията си
метода на незабавното окисление.

4. Държавите членки отразяват в своите 
отчети емисиите от продукти, получени 
от дървесина от дърводобива, които са 
внесени или се използват за енергийни 
цели, на основата на метода на
незабавното окисление.

Or. en

Изменение 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети 
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели, те следва 
да използват в изчисленията си метода 
на незабавното окисление.

4. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети 
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели, те следва 
да използват в изчисленията си метода 
на незабавното окисление. С 
информативна цел може да се 
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изчислят емисиите, които се 
избягват чрез използването на 
биомаса.

Or. en

Изменение 244
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
преразглеждане в съответствие с 
научния прогрес на информацията, 
посочена в Приложение IІІ.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
преразглеждане в съответствие с 
научния прогрес на информацията, 
посочена в Приложение IІІ и в 
светлината на измененията на 
референтните количества, приети 
от органите на РКООНИК или на 
Протокола от Киото.

Or. en

Изменение 245
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
преразглеждане в съответствие с 
научния прогрес на информацията, 
посочена в Приложение IІІ.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12, с цел 
преразглеждане на информацията, 
посочена в Приложение IІІ, за да 
отрази измененията, приети от 
органите на РКООНИК или на 
Протокола от Киото или на други 
следващи рамки.
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Or. en

Изменение 246
Elisabeth Köstinger

Предложение за решение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Правила за отчитане във връзка с 

управлението на обработваеми земи, 
управлението на пасища, 

рекултивирането, както и 
пресушаването и възстановяването 

на влажни зони
1. В отчетите във връзка с 
управлението на обработваеми земи и 
управлението на пасища държавите 
членки следва да отразяват емисиите 
и поглъщанията, дължащи се на тези 
дейности, изчислени като емисии и 
поглъщания във всеки отчетен период 
по Приложение I, минус 
произведението на броя години в този 
отчетен период по количеството на 
емисиите и поглъщанията на 
държавата членка от такива 
дейности в нейната базова година, 
както това количество е посочено в 
прегледания встъпителен доклад на 
тази държава членка до UNFCCC за 
базовата година съгласно 
Приложението към Решение 
13/CMP.1.
2. В случаите, при които дадена 
държава членка избере 
възможността да съставя и води 
отчети за рекултивацията и/или 
пресушаването и възстановяването 
на влажни зони, тя следва да използва 
изчислителния метод, описан в 
параграф 1.
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В своите отчети във връзка с 
пресушаването и възстановяването 
на влажни зони държавите членки 
следва да отразяват емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
такива дейности на всички площи, 
които са били пресушени от 1990 г. 
насам и съответно на всички площи, 
които са били възстановени като 
влажни зони от 1990 г. насам.

Or. de

Обосновка

Няма споразумение на международно равнище в контекста на РКООНИК относно 
изискване за разширяване на системата, така че да обхване и земеделски дейности.  
Освен това предложената отчетна система води до висока степен на несигурност и 
бюрокрация.

Изменение 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за отчитане във връзка с 
управлението на обработваеми земи,
управлението на пасища, 
рекултивирането, както и 
пресушаването и възстановяването на 
влажни зони

Воденето на отчети във връзка с 
управлението на обработваеми земи, 
управлението на пасища, 
рекултивирането, както и 
пресушаването и възстановяването на 
влажни зони

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение за решение е да предостави на държавите членки 
рамка за подобряване на националните инвентаризации на парниковите газове (преди 
всичко в областта на земеползването, промените в земеползването и горското 
стопанство). Следователно това е „упражняване“, а не поставяне на цели. Ето защо 
терминът следва да бъде „докладване“ вместо „отчитане“ но с оглед изчисляването 
на кредитите, които могат да предоставят различните дейности (например 
“управление на горите“ е поглътител), формулировката, използвана за заглавието на 
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член 3 е по-подходяща: „…поддържане на отчети за земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство“, когато се отнася като цяло до 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, а не само до 
управление на горите.

Изменение 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отчетите във връзка с 
управлението на обработваеми земи и 
управлението на пасища държавите 
членки следва да отразяват емисиите 
и поглъщанията, дължащи се на тези 
дейности, изчислени като емисии и 
поглъщания във всеки отчетен период 
по Приложение I, минус произведението 
на броя години в този отчетен период по 
количеството на емисиите и 
поглъщанията на държавата членка от 
такива дейности в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

1. Когато държава членка реши да 
изготвя и води отчети за 
категориите, посочени във втора 
алинея на член 3, параграф 1, тя, без 
да се засягат бъдещи решения 
относно правилата за отчитане на 
международно равнище, отразява
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на тези дейности, изчислени като 
емисии и поглъщания във всеки отчетен 
период по Приложение I, минус 
произведението на броя години в този 
отчетен период по количеството на 
емисиите и поглъщанията на държавата 
членка от такива дейности в нейната 
базова година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със споразумението от Дърбан – решено беше само за 
дейността управление на горите да съществува задължение за отчитане. 
Предложението на Комисията излиза извън рамките на международните правила и с 
това създава нови несъответствия за държавите членки и операторите.
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Изменение 249
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отчетите във връзка с 
управлението на обработваеми земи и 
управлението на пасища държавите 
членки следва да отразяват емисиите 
и поглъщанията, дължащи се на тези 
дейности, изчислени като емисии и 
поглъщания във всеки отчетен период 
по Приложение I, минус произведението 
на броя години в този отчетен период по 
количеството на емисиите и 
поглъщанията на държавата членка от 
такива дейности в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

1. Когато държава членка изготвя и 
води отчети във връзка с управлението 
на обработваеми земи и управлението 
на пасища, тя отразява емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на тези 
дейности, изчислени като емисии и 
поглъщания във всеки отчетен период 
по Приложение I, минус произведението 
на броя години в този отчетен период по 
количеството на емисиите и 
поглъщанията на държавата членка от 
такива дейности в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

Or. de

Изменение 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отчетите във връзка с 
управлението на обработваеми земи и 
управлението на пасища държавите 
членки следва да отразяват емисиите 
и поглъщанията, дължащи се на тези 
дейности, изчислени като емисии и 
поглъщания във всеки отчетен период 
по Приложение I, минус произведението 
на броя години в този отчетен период по 
количеството на емисиите и 

1. В случай че държава членка реши да 
изготвя и води отчети за 
категориите, посочени във втора 
алинея на член 3, параграф 1, тя, без 
да се засягат бъдещи решения 
относно правилата за отчитане на 
международно равнище, отразява
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на тези дейности, изчислени като 
емисии и поглъщания във всеки отчетен 
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поглъщанията на държавата членка от 
такива дейности в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

период по Приложение I, минус 
произведението на броя години в този 
отчетен период по количеството на 
емисиите и поглъщанията на държавата 
членка от такива дейности в нейната 
базова година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Конвенцията от Дърбан относно изменението на 
климата – решено беше само за дейността управление на горите да съществува 
задължение за отчитане. Предложението на Комисията излиза извън рамките на 
международните правила и с това създава нови несъответствия за държавите 
членки и операторите.

Изменение 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отчетите във връзка с 
управлението на обработваеми земи и 
управлението на пасища държавите 
членки следва да отразяват емисиите 
и поглъщанията, дължащи се на тези 
дейности, изчислени като емисии и 
поглъщания във всеки отчетен период 
по Приложение I, минус произведението 
на броя години в този отчетен период по 
количеството на емисиите и 
поглъщанията на държавата членка от 
такива дейности в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

1. Когато държава членка реши да 
изготвя и води отчети във връзка с 
управлението на обработваеми земи и 
управлението на пасища, 
рекултивирането и/или 
пресушаването и възстановяването 
на влажни зони, тя отразява
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на тези дейности, изчислени като 
емисии и поглъщания във всеки отчетен 
период по Приложение I, минус 
произведението на броя години в този 
отчетен период по количеството на 
емисиите и поглъщанията на държавата 
членка от такива дейности в нейната 
базова година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
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доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1.

Or. en

Изменение 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които дадена-
държава членка избере 
възможността да съставя и води 
отчети за рекултивацията и/или 
пресушаването и възстановяването 
на влажни зони, тя следва да използва 
изчислителния метод, описан в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 253
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които са спазени 
условията по параграф 2, държавите 
членки могат да изключват от 
изчисленията във връзка с техните 
задължения за отчитане по член 3, 
параграф 1, букви а), б), г), д) и е) 
неантропогенните емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници. Ако държавите 
членки изключат такива емисии, те 
следва също да изключат и всякакви 

1. В случаите, при които са спазени 
условията по параграф 2, държавите 
членки могат да изключват от 
изчисленията във връзка с техните 
задължения за отчитане по член 3, 
параграф 1, букви а), б), г), д) и е) 
неантропогенните емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници. Ако държавите 
членки изключат такива емисии, те 
следва също да изключат и всякакви 
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последващи поглъщания в рамките на 
площите, където са се случили 
съответните природни смущения. От 
друга страна, обаче, не могат да бъдат 
изключвани от изчисленията тези 
неантропогенни емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници, които са били 
включени при определянето на 
референтните количества за тези 
източници съгласно член 6, параграфи 
4, 5 и 6.

последващи поглъщания в рамките на 
площите, където са се случили 
съответните природни смущения. От 
друга страна, обаче, не могат да бъдат 
изключвани от изчисленията тези 
неантропогенни емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници, които са били 
включени при определянето на 
референтните количества само за
управление на горите съгласно член 6, 
параграфи 4, 5 и 6.

Or. pl

Изменение 254
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които са спазени 
условията по параграф 2, държавите 
членки могат да изключват от 
изчисленията във връзка с техните 
задължения за отчитане по член 3, 
параграф 1, букви а), б), г), д) и е) 
неантропогенните емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници. Ако държавите 
членки изключат такива емисии, те 
следва също да изключат и всякакви 
последващи поглъщания в рамките на 
площите, където са се случили 
съответните природни смущения. От 
друга страна, обаче, не могат да бъдат 
изключвани от изчисленията тези 
неантропогенни емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници, които са били 
включени при определянето на 
референтните количества за тези 
източници съгласно член 6, параграфи 

1. В случаите, при които са спазени 
условията по параграф 2, държавите 
членки могат да изключват от 
изчисленията във връзка с техните 
задължения за отчитане по член 3, 
параграф 1, букви а), б), г), д) и е) 
неантропогенните емисии на парникови 
газове от дължащи се на природни 
смущения източници. От друга страна, 
обаче, не могат да бъдат изключвани от 
изчисленията тези неантропогенни 
емисии на парникови газове от дължащи 
се на природни смущения източници, 
които са били включени при 
определянето на референтните 
количества за тези източници съгласно 
член 6, параграфи 4, 5 и 6.
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4, 5 и 6.

Or. it

Изменение 255
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
изключват неантропогенните емисии на 
парникови газове от източници по 
параграф 1 от изчисленията във връзка с
техните задължения за отчитане по член 
3, параграф 1, букви а), б), и г), когато 
тези неантропогенни емисии на 
парникови газове от природни 
смущения в дадена година надхвърлят
5 % от общите емисии на съответната 
държава членка в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1, 
без тези общи емисии да включват 
емисиите и поглъщанията от дейностите 
по член 3, параграф 1, при положение че 
са спазени следните условия:

2. Държавите членки могат да 
изключват неантропогенните емисии на 
парникови газове от източници по 
параграф 1 от изчисленията във връзка с 
техните задължения за отчитане по член 
3, параграф 1, букви а), б), и г), когато 
тези неантропогенни емисии на 
парникови газове от природни 
смущения в дадена година надхвърлят
1 % от общите емисии на съответната 
държава членка в нейната базова 
година, както това количество е 
посочено в прегледания встъпителен 
доклад на тази държава членка до 
UNFCCC за базовата година съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1, 
без тези общи емисии да включват 
емисиите и поглъщанията от дейностите 
по член 3, параграф 1, при положение че 
са спазени следните условия:

Or. it

Изменение 256
Julie Girling

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 2. Държавите членки могат да 
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изключват неантропогенните емисии 
на парникови газове от източници по 
параграф 1 от изчисленията във 
връзка с техните задължения за 
отчитане по член 3, параграф 1, букви 
а), б), и г), когато тези 
неантропогенни емисии на парникови 
газове от природни смущения в дадена
година надхвърлят 5 % от общите 
емисии на съответната държава 
членка в нейната базова година, както 
това количество е посочено в 
прегледания встъпителен доклад на 
тази държава членка до UNFCCC за 
базовата година съгласно 
Приложението към Решение 
13/CMP.1, без тези общи емисии да 
включват емисиите и поглъщанията 
от дейностите по член 3, параграф 1, 
при положение че са спазени следните 
условия:

изключват от отчитане, за всяка
година или в края на втория период на 
задължение, емисиите от 
естествените смущения, които през 
всяка отделна година надхвърлят
фоновото ниво на управление на 
горите плюс маржа, ако марж е 
необходим.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не е в съответствие със съществуващите 
международни споразумения.

Изменение 257
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат, също така, 
отделно да изключват и 
неантропогенните емисии на парникови 
газове от източници по параграф 1 от 
изчисленията във връзка с техните 
задължения за отчитане по член 3, 
параграф 1, букви д) и е), когато 
съответните неантропогенни емисии на 
парникови газове от природни 

3. Държавите членки могат, също така, 
отделно да изключват и 
неантропогенните емисии на парникови 
газове от източници по параграф 1 от 
изчисленията във връзка с техните 
задължения за отчитане по член 3, 
параграф 1, букви д) и е), когато 
съответните неантропогенни емисии на 
парникови газове от природни 
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смущения в дадена година надхвърлят
5 % от общите емисии на държавата 
членка в нейната базова година, както 
това количество е посочено в 
прегледания встъпителен доклад на тази 
държава членка до UNFCCC за базовата 
година съгласно Приложението към 
Решение 13/CMP.1, без тези общи 
емисии да включват емисиите и 
поглъщанията от дейностите по член 3, 
параграф 1, при положение че са 
спазени условията, посочени в член 9, 
параграф 2.

смущения в дадена година надхвърлят
1 % от общите емисии на държавата 
членка в нейната базова година, както 
това количество е посочено в 
прегледания встъпителен доклад на тази 
държава членка до UNFCCC за базовата 
година съгласно Приложението към 
Решение 13/CMP.1, без тези общи 
емисии да включват емисиите и 
поглъщанията от дейностите по член 3, 
параграф 1, при положение че са 
спазени условията, посочени в член 9, 
параграф 2.

Or. it

Изменение 258
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следва да 
включват в своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от продукти, 
получени от добита при санитарна сеч 
дървесина, в съответствие с посоченото 
в член 7.

4. Държавите членки могат също да 
изключат от своите отчети по член 3, 
параграф 1 емисиите от продукти, 
получени от добита при санитарна сеч 
дървесина, в съответствие с посоченото 
в член 7.

Or. it

Изменение 259
Julie Girling

Предложение за решение
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 с цел преразглеждане на 

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 с цел преразглеждане на 
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условията по първата алинея от 
параграф 2, в светлината на научния 
прогрес или за да бъдат отразени актове, 
приети от органите по UNFCCC или 
Протокола от Киото.

условията по първата алинея от 
параграф 2, за да бъдат отразени
незначителни промени на актове, 
приети от органите по UNFCCC или 
Протокола от Киото.

Or. en

Обосновка

Тази нова формулировка цели да ограничи приложното поле на делегираното 
правомощие.

Изменение 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 с цел преразглеждане на 
условията по първата алинея от 
параграф 2, в светлината на научния 
прогрес или за да бъдат отразени актове, 
приети от органите по UNFCCC или 
Протокола от Киото.

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 12 с цел преразглеждане на 
условията по първата алинея от 
параграф 2, за да бъдат отразени
незначителни промени на актове, 
приети от органите по UNFCCC или 
Протокола от Киото.

Or. en

Обосновка

Тази нова формулировка цели да ограничи приложното поле на делегираното 
правомощие.

Изменение 261
Elisabeth Köstinger

Предложение за решение
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. de

Обосновка

Усилените правомощия за намеса, предложени от Комисията, имат голямо 
въздействие върху области от суверенната политика на държавите членки, като 
например политиката в областта на горското стопанство и опазването на почвите.

Изменение 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Заличаване на целия член 10. Планове за действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското стопанство биха създали допълнително 
бреме на равнището на държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  
Това ще създаде двойно регулиране, тъй като те ще бъдат провеждани успоредно с 
агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата селскостопанска 
политика.

Изменение 263
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията относно националните планове за действие надхвърля 
договореното в Дърбан. Тъй като секторът на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство не допринася за намаляване на емисиите на 
парникови газове на ЕС, целта на предложените действия е спорна. Предложените 
действия също са неясни и препоръките, които Комисията може да направи въз 
основа на докладване от страна на държавите членки,  са непредсказуеми за тях. 
Предложените планове за действие в областта на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство са в противоречие с факта, че ЕС няма 
компетенции в областта на горското стопанство, тъй като те са въпроси от 
национален характер.

Изменение 264
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. sv

Изменение 265
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (draft LULUCF Action Plans)
за ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 

Не по-късно от една година след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки подготвят и предават на 
Комисията на доброволна основа 
индикативни проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
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увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

или увеличаване на поглъщанията, 
дължащи се на дейности по член 3, 
параграф 1. Във връзка с подготовката 
на тези планове държавите членки 
следва да осигурят обсъждания със 
широк кръг заинтересовани лица.

Or. pl

Изменение 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (draft LULUCF Action Plans)
за ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Не по-късно от една година след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки подготвят и предават на 
Комисията проектопланове за действие 
в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство като отделен документ 
или като част от националните им 
стратегии за развитие с ниски нива 
на въглеродни емисии или други 
стратегически документи за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Or. en

Изменение 267
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат 
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (draft LULUCF Action Plans)
за ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат 
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
или увеличаване на поглъщанията, 
дължащи се на дейности по член 3, 
параграф 1. Във връзка с подготовката 
на тези планове държавите членки
осигуряват обсъждания със 
заинтересовани лица, проявяващи 
интерес. Плановете за действие в 
областта на земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство следва да се 
считат за неразделна част от 
националните стратегии за развитие 
с ниски нива на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 268
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (draft LULUCF Action Plans)

Не по-късно от една година след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки подготвят и предават на 
Комисията информация относно 
действия в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство като отделен документ 
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за ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

или като ясно разграничима част от 
изискванията за докладване на 
членове 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 
.../... за [Предложение на Комисията 
за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
механизъм за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове и за докладване на друга 
информация, свързана с изменението 
на климата, на национално равнище и 
на равнището на Съюза (COM 
(2011)0789 окончателен –
2011/0372(COD)], за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
или увеличаване на поглъщанията, 
дължащи се на дейности по член 3, 
параграф 1. Във връзка с подготовката 
на тези планове държавите членки 
следва да осигурят обсъждания със 
широк кръг заинтересовани лица.

Or. en

Изменение 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (draft LULUCF Action Plans)
за ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези
планове държавите членки следва да 

Не по-късно от единадесет месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки подготвят и предават на 
Комисията проектопланове за действие 
в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
или увеличаване на поглъщанията, 
дължащи се на дейности, посочени в 
първата алинея на член 3, параграф 1 и 
когато съществуват системи и са 
налични данни за дейности, посочени 
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осигурят обсъждания със широк кръг
заинтересовани лица.

във втората алинея на член 3, 
параграф 1.. При изготвянето на
планове за действие държавите членки
провеждат обсъждания със 
заинтересовани лица.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 270
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и предадат
на Комисията проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (draft LULUCF Action Plans)
за ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Не по-късно от една година след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки подготвят и предават на 
Комисията проектопланове за действие 
в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство като отделен документ 
или като ясно разграничима част от 
националните им стратегии за
развитие с ниски нива на въглеродни 
емисии, за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
или увеличаване на поглъщанията, 
дължащи се на дейности по член 3, 
параграф 1. Във връзка с подготовката 
на тези планове държавите членки 
следва да осигурят обсъждания със 
широк кръг заинтересовани лица.
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Or. en

Изменение 271
Matthias Groote

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да подготвят и 
предадат на Комисията
проектопланове за действие в областта 
на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство
(draft LULUCF Action Plans) за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1.
Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Не по-късно от шест месеца след 
началото на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки посочват в своите
проектопланове за действие в областта 
на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство
усилията си за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
или увеличаване на поглъщанията, 
дължащи се на дейности по член 3, 
параграф 1 и предават тези планове на 
Комисията. Във връзка с подготовката 
на тези планове държавите членки 
следва да осигурят обсъждания със 
широк кръг заинтересовани лица.

Or. de

Изменение 272
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектоплановете за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство
следва да обхващат времетраенето на 
съответния отчетен период, посочен в 
Приложение I.

Когато държава членка докладва за 
действията си в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство като част от Регламент 
(ЕС) №…/…[Предложение на 
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Комисията за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно механизъм за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове и за докладване на друга 
информация, свързана с изменението 
на климата, на национално равнище и 
на равнището на Съюза (COM
(2011)0789 окончателен –
2011/0372(COD)], се прилагат 
съответните дати за докладване, 
посочени в този регламент.

Действията в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
обхващат времетраенето на съответния 
отчетен период, посочен в Приложение 
I.

Or. en

Изменение 273
Julie Girling

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектоплановете за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство 
следва да обхващат времетраенето на 
съответния отчетен период, посочен в 
Приложение I.

Плановете за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
следва да обхващат времетраенето на 
съответния отчетен период, посочен в 
Приложение I.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
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мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специална работна група от 
експерти ще бъде учредена с цел да 
подпомага Комисията в оценяването 
на националните планове за действие.

Or. en

Обосновка

С цел да се постигне максимално равнище на разбиране на мерките, предприети от 
държавите членки, Европейската комисия следва да бъде подкрепена от група на 
високо равнище от технически експерти / експерти в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското стопанство.

Изменение 275
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следва да 
включват в своите проектопланове за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство посочената по-долу 
информация за всяка от дейностите 
по член 3, параграф 1:

заличава се 

a) описание на миналите тенденции 
на емисиите и поглъщанията;
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б) прогнози за емисиите и 
поглъщанията през съответния 
отчетен период;
в) анализ на потенциала за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията;
г) списък на мерките, включващ, 
както е подходящо, и мерки, посочени 
в Приложение IV, които се планира да 
бъдат въведени с цел реализация на 
потенциала за смекчение на 
въздействието върху климата, 
установен при анализа по буква в);
д) планирани политики за прилагане 
на мерките по буква г), включително 
описание на очакваното въздействие 
на тези мерки върху емисиите и 
поглъщанията;
е) времеви графици за въвеждането и 
прилагането на мерките по буква г);

Or. sv

Изменение 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следва да
включват в своите проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство посочената по-долу 
информация за всяка от дейностите по 
член 3, параграф 1:

2. Държавите членки обмислят
включването в своите проектопланове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
посочената по-долу информация за 
всяка от дейностите по член 3, параграф 
1:

Or. en
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Изменение 277
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следва да 
включват в своите проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство посочената по-долу 
информация за всяка от дейностите по 
член 3, параграф 1:

2. Държавите членки обмислят 
включването в своите действия в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство 
посочената по-долу информация за 
всяка от дейностите по член 3, параграф 
1:

Or. en

Изменение 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следва да 
включват в своите проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство посочената по-долу 
информация за всяка от дейностите 
по член 3, параграф 1:

2. Държавите членки обмислят 
включването на следното в своите
планове за действие в областта на 
земеползването, промените в
земеползването и горското стопанство, 
свързано с първата алинея на член 3, 
параграф 1 и когато съществуват 
системи и са налични данни за 
дейности, свързани с втората алинея 
на член 3, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
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мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 279
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки следва да 
включват в своите проектопланове за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство посочената по-долу 
информация за всяка от дейностите по 
член 3, параграф 1:

2. Държавите членки обмислят 
включването в своите проектопланове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
посочената по-долу информация за 
всяка от дейностите по член 3, параграф 
1:

Or. en

Изменение 280
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) анализ на потенциала за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията;

в) анализ на потенциала за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията; включително чрез 
заместване на материали и енергийни 
суровини с интензивни емисии на 
парникови газове.

Or. en

Изменение 281
Kārlis Šadurskis
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Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) списък на мерките, включващ, както е 
подходящо, и мерки, посочени в 
Приложение IV, които се планира да 
бъдат въведени с цел реализация на 
потенциала за смекчение на 
въздействието върху климата, установен 
при анализа по буква в);

г) списък на мерките, включващ, но не 
ограничен до, както е подходящо,
мерки, посочени индикативно в 
Приложение IV от всяка държава 
членка, определяща най-подходящите 
мерки за съответните специфични 
национални обстоятелства, които се 
планира да бъдат въведени с цел 
реализация на потенциала за смекчение 
на въздействието върху климата, 
установен при анализа по буква в);

Or. en

Изменение 282
Julie Girling

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) списък на мерките, включващ, 
както е подходящо, и мерки, посочени 
в Приложение IV, които се планира да 
бъдат въведени с цел реализация на 
потенциала за смекчение на 
въздействието върху климата, 
установен при анализа по буква в);

г) политики, предвидени за 
популяризиране и насърчаване на 
устойчивото управление на горите и 
устойчиво управление на земите. 
Държавите членки могат да поискат 
от Комисията да предостави 
технически и оперативни насоки по 
въпросите, обхванати от 
настоящата буква.;

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
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селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 283
Julie Girling

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) планирани политики за прилагане 
на мерките по буква г), включително 
описание на очакваното въздействие 
на тези мерки върху емисиите и 
поглъщанията;

заличава се

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 284
Julie Girling

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) времеви графици за въвеждането и 
прилагането на мерките по буква г);

заличава се

Or. en
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Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 285
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) времеви графици за въвеждането и 
прилагането на мерките по буква г);

е) индикативни времеви графици за 
въвеждането и прилагането на мерките 
по буква г);

Or. en

Изменение 286
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предоставя на държавите 
членки насоки и техническа помощ и 
приема специфични насоки за
Плановете за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство.

Or. en
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Изменение 287
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако държавите членки имат 
национални програми и планове за 
действие по отношение на сектора на 
селското и горското стопанство и 
тези програми са подобни на мерките, 
посочени в приложение IV, 
държавите членки могат да 
използват тези програми и планове за 
действие като заместващи програми 
за планове за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство.

Or. en

Изменение 288
Bas Eickhout

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В плановете за действие в 
областта на земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство държавите 
членки определят цели за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията от 
дейностите, обхванати от 
настоящото решение, отразяващи 
потенциала за смекчаване на 
въздействието върху климата. във 
всеки случай държавите-членки 
гарантират, че съответните им 
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поглъщания не намаляват или 
емисиите им от сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство са намалени в сравнение с 
нивата от 2005 г.

Or. en

Изменение 289
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може 
да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

заличава се

В рамките на три месеца от 
получаване на оценката на 
Комисията, държавите членки следва 
да вземат предвид констатациите на 
Комисията и да публикуват в 
електронна форма и осигурят 
обществен достъп до своите планове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и селското 
стопанство.
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Or. en

Изменение 290
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може 
да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

заличава се

В рамките на три месеца от 
получаване на оценката на 
Комисията, държавите членки следва 
да вземат предвид констатациите на 
Комисията и да публикуват в 
електронна форма и осигурят 
обществен достъп до своите планове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и селското 
стопанство.

Or. en

Изменение 291
Jolanta Emilia Hibner



AM\909714BG.doc 55/76 PE494.534v01-00

BG

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може 
да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

заличава се

Or. pl

Изменение 292
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може 
да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 

заличава се 
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държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

Or. sv

Изменение 293
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната държава 
членка, Комисията следва да оцени 
нейния проектоплан за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство.
Комисията следва да публикува 
резултатите от тази оценка и, ако това е 
подходящо, може да направи 
препоръки, с оглед увеличаване на 
усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната държава 
членка, Комисията следва да оцени 
нейния проектоплан за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство.
Комисията публикува резултатите от 
тази оценка и, ако това е подходящо, 
може да направи осъществими
препоръки с оглед увеличаване на 
усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.

Or. de

Изменение 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 

Комисията може да събира 
информация относно действията на 
държавите членки и да я публикува в 
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държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може 
да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на държавите 
членки за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

доклад с цел улесняване на обмена на 
знания и най-добри практики сред 
държавите членки.

Or. en

Изменение 295
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за действие 
в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може 
да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на държавите 
членки за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

Комисията може да синтезира 
констатациите си от всички планове
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство, с
цел да се улесни обменът на знания и 
най-добри практики сред държавите 
членки.

Or. en
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Изменение 296
Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за действие 
в областта на земеползването,
промените в земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да
публикува резултатите от тази оценка
и, ако това е подходящо, може да 
направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на държавите 
членки за ограничаване или намаляване 
на емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.

Комисията провежда консултации с 
държавите членки относно техните 
планове за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.
При взаимно съгласие с държавите 
членки Комисията публикува 
резултатите от тези консултации и, 
ако това е подходящо, прави препоръки
с оглед увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за запазване 
или увеличаване на поглъщанията.

Or. de

Изменение 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за действие
в областта на земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство. Комисията 
следва да публикува резултатите от 
тази оценка и, ако това е подходящо, 
може да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на държавите 

Комисията публикува синтезиран 
доклад на плановете за действие на 
държавите членки.
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членки за ограничаване или 
намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 298
Matthias Groote

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната 
държава членка, Комисията следва да 
оцени нейния проектоплан за действие 
в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство. Комисията следва да 
публикува резултатите от тази оценка и, 
ако това е подходящо, може да направи 
препоръки, с оглед увеличаване на 
усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.

В рамките на три месеца след като 
държавите членки предадат цялата 
съответна информация, Комисията
оценява проектоплана за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство
на държавата членка и отбелязва 
дали държавата членка спазва 
насоките и изискванията. Комисията 
следва да публикува резултатите от тази 
оценка и, ако това е подходящо, може да 
направи препоръки, с оглед увеличаване 
на усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.

Or. de
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Изменение 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаване на оценката на 
Комисията, държавите членки следва 
да вземат предвид констатациите на 
Комисията и да публикуват в 
електронна форма и осигурят 
обществен достъп до своите планове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и селското 
стопанство.

заличава се

Or. en

Изменение 300
Julie Girling

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаване на оценката на 
Комисията, държавите членки следва 
да вземат предвид констатациите на 
Комисията и да публикуват в 
електронна форма и осигурят 
обществен достъп до своите планове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и селското 
стопанство.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 301
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от получаване 
на оценката на Комисията, държавите 
членки следва да вземат предвид
констатациите на Комисията и да
публикуват в електронна форма и 
осигурят обществен достъп до своите 
планове за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и селското стопанство.

В рамките на три месеца от получаване 
на оценката на Комисията, държавите 
членки вземат за сведение
констатациите на Комисията и 
публикуват в електронна форма своите 
планове за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство
и осигуряват обществен достъп до 
тях.

Or. de

Изменение 302
Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
получаване на оценката на 
Комисията, държавите членки следва 
да вземат предвид констатациите на
Комисията и да публикуват в 

държавите членки вземат предвид
резултатите от консултациите с
Комисията.
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електронна форма и осигурят 
обществен достъп до своите планове 
за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и селското 
стопанство.

Or. de

Изменение 303
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До датата, попадаща по средата на 
всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, както и съответно 
преди края на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да предадат в 
Комисията доклад, описващ 
напредъка в прилагането на 
плановете за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство.

заличава се

Or. en

Изменение 304
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До датата, попадаща по средата на 
всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, както и съответно преди 
края на всеки отчетен период, посочен в 

4. До датата, попадаща по средата на 
всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, както и съответно преди 
края на всеки отчетен период, посочен в 
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Приложение I, държавите членки следва 
да предадат в Комисията доклад, 
описващ напредъка в прилагането на
плановете за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.

Приложение I, държавите членки
предават в Комисията доклад, описващ 
напредъка в прилагането на техните 
действия в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство, ако е необходимо като 
част от Регламент (ЕС) 
№…/…[Предложение на Комисията 
за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
механизъм за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове и за докладване на друга 
информация, свързана с изменението 
на климата, на национално равнище и 
на равнището на Съюза (COM 
(2011)0789 окончателен –
2011/0372(COD)].

Държавите членки осигуряват 
обществен достъп до докладите 
съгласно параграфи 1 и 4 в рамките на 
три месеца от предаването им на 
Комисията.

Or. en

Изменение 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До датата, попадаща по средата на 
всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, както и съответно
преди края на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да предадат в Комисията 
доклад, описващ напредъка в 
прилагането на плановете за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство.

4. Преди края на всеки отчетен период, 
посочен в Приложение I, държавите 
членки следва да предадат в Комисията 
доклад, описващ напредъка в 
прилагането на плановете за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство.

Комисията публикува синтезиран 
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доклад относно напредъка на 
прилагането на плановете за 
действие на държавите членки.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.

Изменение 306
Riikka Manner

Предложение за решение
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на шест месеца след 
получаването на докладите по 
параграф 4, Комисията следва да 
оцени изпълнението от държавите-
членове на техните планове за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство.

заличава се

Комисията следва да публикува 
докладите и резултатите от 
оценките и, ако това е подходящо, 
може да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията. Държавите членки 
следва да вземат предвид 
констатациите на Комисията.
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Or. en

Изменение 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за решение
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на шест месеца след 
получаването на докладите по 
параграф 4, Комисията следва да 
оцени изпълнението от държавите-
членове на техните планове за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство.

заличава се

Комисията следва да публикува 
докладите и резултатите от 
оценките и, ако това е подходящо, 
може да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията. Държавите членки 
следва да вземат предвид 
констатациите на Комисията.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика. Вместо това държавите членки следва да включват 
мерки за насърчаване на устойчивото управление на горите и устойчивото управление 
на земите.
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Изменение 308
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на шест месеца след 
получаването на докладите по 
параграф 4, Комисията следва да 
оцени изпълнението от държавите 
членове на техните планове за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство.

заличава се

Комисията следва да публикува 
докладите и резултатите от 
оценките и, ако това е подходящо, 
може да направи препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на 
държавите членки за ограничаване 
или намаляване на емисиите и за 
запазване или увеличаване на 
поглъщанията. Държавите членки 
следва да вземат предвид 
констатациите на Комисията.

Or. en

Изменение 309
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за решение
Член 10 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на шест месеца след 
получаването на докладите по 
параграф 4, Комисията следва да 
оцени изпълнението от държавите 
членове на техните планове за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 

заличава се
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земеползването и горското 
стопанство.

Or. pl

Изменение 310
Horst Schnellhardt

Предложение за решение
Член 10 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да публикува 
докладите и резултатите от оценките и, 
ако това е подходящо, може да направи 
препоръки, с оглед увеличаване на 
усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията. 
Държавите членки следва да вземат
предвид констатациите на Комисията.

Комисията публикува докладите и 
резултатите от оценките и, ако това е 
подходящо, може да направи 
осъществими препоръки, с оглед 
увеличаване на усилията на държавите 
членки за ограничаване или намаляване 
на емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията. 
Държавите членки вземат предвид 
констатациите на Комисията.

Or. de

Изменение 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 10 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да публикува 
докладите и резултатите от оценките и, 
ако това е подходящо, може да направи 
препоръки, с оглед увеличаване на 
усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.
Държавите членки следва да вземат 
предвид констатациите на 

Комисията публикува докладите и 
резултатите от оценките, ако това е 
подходящо, с оглед увеличаване на 
усилията на държавите членки за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията.



PE494.534v01-00 68/76 AM\909714BG.doc

BG

Комисията.

Or. en

Изменение 312
Julie Girling

Предложение за решение
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Задължения за докладване и 

мониторинг
Държавите членки се задължават да 
изпълняват своите задължения за 
мониторинг и докладване по 
отношение на емисиите и 
поглъщането на емисии, 
произтичащи от дейности в 
контекста на настоящото решение, в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№.../... [Предложение на Комисията за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно механизъм за 
мониторинг и докладване на 
емисиите на парникови газове и за 
докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, 
на национално равнище и на 
равнището на Съюза (COM (2011)0789 
окончателен – 2011/0372(COD)].

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  За целите на настоящото 
решение би било по-уместно да се заличи тази разпоредба и да се замени с препратка 
към регламента относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на 
парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на 
климата, на национално равнище и на равнището на Съюза (COM (2011) 0789), който 
понастоящем е в процес на договаряне и който изисква от държавите членки да 
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контролират и докладват своите емисии и поглъщането на емисии в рамките на ЕС.

Изменение 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да преразгледа 
формулираните в настоящото Решение 
правила за отчитане най-късно до една 
година след края на първия отчетен 
период, посочен в Приложение I.

Комисията следва да преразгледа 
формулираните в настоящото Решение
правила за отчитане най-късно до една 
година след края на първия отчетен 
период, посочен в Приложение I в 
светлината на международните 
преговори и РКООНИК.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е рамката на ЕС за земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство да е в съответствие с международните 
правила за улесняване на националните доклади и да се избегнат несъответствия 
между различни рамки. Привеждане в съответствие с международната рамка 
(Решение 16./CMP.1) се препоръчва с цел улесняване на националните доклади и за 
осигуряване на съгласуваност.

Изменение 314
Julie Girling

Предложение за решение
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 6, параграф 9, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за
неопределен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за срок, не по-
дълъг от пет години, считано от датата 
на влизане в сила на настоящото 
Решение.
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настоящото Решение.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е желателно Европа да взема предвид променящата се международна 
обстановка, а това включва необходимост от някои делегирани правомощия, 
правомощията за приемане на делегирани актове следва да бъдат строго ограничени 
във времето. Освен това Комисията не обосновава предложението си за удължаване 
на валидността на делегираните актове, предложени в решението, отвъд периода на 
задължения.

Изменение 315
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 6, параграф 9, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящото Решение.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 7, параграф 6 и член 9, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящото Решение.

Or. en

Изменение 316
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 6, параграф 9, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, се 

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 7, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
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предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящото Решение.

неопределен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящото Решение.

Or. en

Изменение 317
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 6, параграф 9, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, може 
да бъде отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия,
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 7, параграф 6 и член 9, 
параграф 4 може да бъде отменено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 318
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 2, член 4, 
параграф 7, член 6, параграф 9, член 7, 

3. Делегирането на правомощия по
член 2, параграф 3, член 4, параграф 7, 
член 7, параграф 6 и член 9, параграф 5
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параграф 6 и член 9, параграф 4, може 
да бъде отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

може да бъде отменено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То влиза в 
сила в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 319
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 2, член 4, параграф 7, член 6, 
параграф 9, член 7, параграф 6 и член 9, 
параграф 4, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
възразят срещу него в рамките на 2 
месеца след нотификацията на акта до 
Европейския парламент и до Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
правят възражения. При съответна 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета, този период подлежи на 
удължаване с 2 месеца.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 2, член 4, параграф 7, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 4, влиза в 
сила само ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът възразят 
срещу него в рамките на 2 месеца след 
нотификацията на акта до Европейския 
парламент и до Съвета, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения.. При съответна инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета, този период подлежи на 
удължаване с 2 месеца.

Or. en

Изменение 320
Kārlis Šadurskis
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Предложение за решение
Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2,
параграф 2, член 4, параграф 7, член 6, 
параграф 9, член 7, параграф 6 и член 9,
параграф 4, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
възразят срещу него в рамките на 2 
месеца след нотификацията на акта до 
Европейския парламент и до Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
правят възражения. При съответна 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета, този период подлежи на 
удължаване с 2 месеца.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2,
параграф 3, член 4, параграф 7, член 7, 
параграф 6 и член 9, параграф 5, влиза в 
сила само ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът възразят 
срещу него в рамките на 2 месеца след 
нотификацията на акта до Европейския 
парламент и до Съвета, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. При съответна инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета, този период подлежи на 
удължаване с 2 месеца.

Or. en

Изменение 321
Oreste Rossi

Предложение за решение
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение влиза в сила на
1 януари 2013 г.

Настоящото решение влиза в сила на
1 януари 2014 г.

Or. it

Изменение 322
Oreste Rossi

Предложение за решение
Приложение І - таблица - ред 2 - колона 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2013 г. до 31 декември 
2020 г.

От 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г.;

Or. it

Изменение 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Приложение ІІІ – „Приетите стойности на периода на полуотделяне на въглерода 
(HL) са както следва:“ – ред 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 години за хартията 2 години за хартията и дървесината за 
производство на енергия 

Or. de

Изменение 324
Julie Girling

Предложение за решение
Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Национални планове за действие биха създали допълнително бреме на равнището на 
държавите членки, без да имат ясна добавена стойност.  Това ще създаде двойно 
регулиране, тъй като предложените планове за действия ще бъдат провеждани 
едновременно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика.
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Изменение 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Предложение за решение
Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Заличаване на цялото Приложение ІV. Планове за действие в областта на 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство биха създали 
допълнително бреме на равнището на държавите членки, без да имат ясна добавена 
стойност.  Това ще създаде двойно регулиране, тъй като те ще бъдат провеждани 
успоредно с агро-екологични мерки в рамките на втория стълб на Общата 
селскостопанска политика.

Изменение 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Предложение за решение
Приложение ІV – точка ж) – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– увеличаване на съвкупността на 
продуктите, получени от дървесина от 
дърводобива;

– увеличаване на съвкупността на 
продуктите, получени от дървесина от 
дърводобива. Дървесни продукти, 
получени от добит дървен материал, 
са също значителни 
въглеродосъдържащи съвкупности, 
дървеният материал трябва да се 
разглежда като заместител на 
енергоемките материали. Засилването 
на употребата на продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, следва да се 
подкрепя в строителството, ремонтната 
дейност и в областта на обществените 
поръчки;

Or. en
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Обосновка

Като неразделна част от устойчивото управление на горите, дърводобивът позволява 
увеличаване на пространството за останалите дървета, и може да подобри 
условията по отношение на хранителните свойства на почвата и слънчевата 
светлина. Използването на дървен материал вместо материали, изискващи голямо 
количество енергия по време на производствения процес, помага в борбата с 
парниковия ефект, като например замества бетонни или стоманени конструкции с 
дърво под формата на рамки или греди.


