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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно правилата за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0093),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0074/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на Страните по Протокола от Киото
(„Решение -2/CMP.7“). В цитираното 
Решение са формулирани правила за 
отчитането по отношение на сектора на 
LULUCF, валидни от втория период на 
поети задължения по Протокола от 
Киото нататък. Настоящото Решение 
следва да бъде в съответствие с 
цитираното Решение, за да се осигури 
необходимото равнище на 
съгласуваност между вътрешните 
правила на ЕС и методиките, одобрени 
от UNFCCC. Настоящото Решение 
следва също да бъде съобразено с 
особеностите на сектора на LULUCF и 
задълженията, произтичащи от 
Съюза като отделна страна.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) За да се осигури екологичната 
обоснованост на правилата за отчитане, 
отнасящи се за сектора на LULUCF в 
ЕС, тези правила следва да се основават 
на принципите, формулирани в Решение
-2/CMP.7, Решение 2/CMP.6 и Решение 
16/CMP.1 на Конференцията на 
страните, послужила и като среща на 
Страните по Протокола от Киото и да 
бъдат приложени по съответен, 
сравним и цялостен начин в рамките 
на Съюза и между държавите членки.
За тази цел Комисията следва да 
съдейства на държавите членки, 
когато е целесъобразно, да внасят 
необходимите технически поправки 
или корекции в своите съществуващи 
или новосъздадени отчети. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PR\907927BG.doc 9/44 PE491.221v02-00

BG

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Природните смущения, като 
например пожари, нашествия на 
насекоми, болести, екстремните 
метеорологични събития и геоложки 
дислокации, могат да доведат до 
временно увеличение или намаление на 
емисиите от сектора на LULUCF, или 
могат да обърнат ефекта от предишни 
поглъщания. Тъй като обръщане на 
ефекта може да се получи и в резултат 
от управленски решения, като например 
решения за дърводобив или залесяване, 
с настоящото Решение следва да се 
осигури винаги да има точно отразяване 
на причиняваните от човека обратни 
ефекти в отчетите за LULUCF. От друга 
страна, с настоящото Решение следва да 
се даде на държавите членки ограничена 
възможност да изключват от своите 
отчети за LULUCF емисиите, дължащи 
се на смущения извън техния контрол.
Но начинът, по който държавите 
членки прилагат тези разпоредби, не 
следва до води до необосновано 
недоотчитане.

(9) Природните смущения, като 
например пожари, нашествия на 
насекоми, болести, екстремните 
метеорологични събития и геоложки 
дислокации, които са извън контрола 
на и не са материално повлияни от 
държава членка, могат да доведат до 
временно увеличение или намаление на 
емисиите от сектора на LULUCF, или 
могат да обърнат ефекта от предишни 
поглъщания. Тъй като обръщане на 
ефекта може да се получи и в резултат 
от управленски решения, като например 
решения за дърводобив или залесяване, 
с настоящото Решение следва да се 
осигури винаги да има точно отразяване 
на причиняваните от човека обратни 
ефекти в отчетите за LULUCF. От друга 
страна, с настоящото Решение следва да 
се даде на държавите членки ограничена 
възможност да изключват от своите 
отчети за LULUCF емисиите, дължащи 
се на смущения в залесяването, 
възстановяването и управлението на 
горите, които са извън техния 
контрол, като използват фонови нива 
и резерви в съответствие с Решение 
2/CMP.7.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Регламент (ЕС) № 995/2010 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 година за 
определяне на задълженията на 
операторите, които пускат на пазара 
дървен материал и изделия от дървен 
материал¹ изисква операторите да 
използват набор от мерки и 
процедури, които осигуряват достъп 
до информация относно доставките 
на продукти, получени от дървесина 
от дърводобив, използвани за 
енергийни цели, и включително 
държавата на дърводобив и 
дърводобивните практики. Тази 
информация следва да бъде събрана в 
обобщение за целите на 
подобряването на отчитането на 
емисиите на парникови газове в 
Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 година за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за 
изменение и впоследствие за отмяна 
на директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО² и Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския Парламент и на 
Съвета от 13 октомври 2003 година за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за 
изменение на Директива 96/61/ЕО³.
–––––––––––
¹ ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.
² ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
³ ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „залесяване“ („afforestation“)
означава пряко и причинено от човека 

в) „залесяване“ означава пряко и 
причинено от човека превръщане на 
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превръщане на площ, която не е била 
залесена в период от поне 50 години, в 
залесена площ — чрез засаждане, 
посяване и/или човешко 
благоприятстване на естествено 
засаждане, в случаите при които това 
превръщане е станало след 1 януари 
1990 г.;

площ, която не е била залесена в период 
от поне 50 години, в залесена площ —
чрез засаждане, посяване и/или човешко 
благоприятстване на естествено 
засаждане, в случаите при които това 
превръщане е станало след 31 декември 
1989 г.;

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „възстановяване на гори“
(„reforestation“) е всяко пряко и 
причинено от човека превръщане на 
незалесена площ (not forest) в залесена 
площ (forest) — чрез засаждане, 
посяване и/или човешко 
благоприятстване на естествено 
засаждане, на площи, които в миналото 
са били залесени, но междувременно са 
били превърнати в незалесени площи, и 
при които превръщането в залесени 
площи е станало след 1 януари 1990 г.;

г) „възстановяване на гори“ е всяко 
пряко и причинено от човека 
превръщане на незалесена площ в 
залесена площ — чрез засаждане, 
посяване и/или човешко 
благоприятстване на естествено 
засаждане, на площи, които в миналото 
са били залесени, но междувременно са 
били превърнати в незалесени площи, и 
при които превръщането в залесени 
площи е станало след 31 декември 1989
г.;

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „обезлесяване“ („deforestation“) е 
прякото, причинено от човека 
превръщане на залесена в незалесена 
площ, когато превръщането е станало 

д) „обезлесяване“ е прякото, причинено 
от човека превръщане на залесена в 
незалесена площ, когато превръщането 
е станало след 31 декември 1989 г.;
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след 1 януари 1990 г.;

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) „въглероден запас“ е масата
въглерод, намираща се в дадена 
въглеродосъдържаща съвкупност,
изразена в тонове;

Or. en

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „продукт, получен от дървесина от 
дърводобива“ („harvested wood 
product“) е всеки продукт от 
дърводобива, включително дървесина и
кори, който е напуснал съответния 
дърводобивен обект;

п) „продукт, получен от дървесина от 
дърводобива“ е дървен материал, 
включително кори, който е напуснал 
съответния дърводобивен обект;

Or. en
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) „фоново ниво“ е средната 
стойност на съответни и 
първоначално цялостни динамични 
редове, които съдържат емисиите за 
периода 1990 - 2009 г., свързани с 
природни смущения след прилагането 
на повтарящ се процес за премахване 
на стойности, силно различаващи се 
от нормалните, въз основа на два 
пъти по-голямо от стандартното 
отклонение около средната 
стойност, докато спрат да се 
откриват стойности, силно 
различаващи се от нормалните;

Or. en

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

уб) „резерв“ означава два пъти по-
голямо от стандартното отклонение 
на динамичните редове, определящи 
фоновото ниво;

Or. en
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ф) „период на полуотделяне на 
въглерода“ означава броя години, 
изминаващи докато въглеродното 
съдържание на съвкупността на 
продуктите, получени от дървесина 
от дърводобива, намалее наполовина от 
първоначалното си количество;

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

х) „метод на незабавното окисление“
(„the instantaneous oxidation method“) е 
метод на отчитане, при който се приема, 
че отделянето в атмосферата на цялото 
количество въглерод, натрупано в 
продуктите, получени от дървесина от 
дърводобива, става в момента когато 
държавата членка включи тези 
продукти в своите отчети съгласно 
настоящото Решение;

х) „метод на незабавното окисление“ е 
метод на отчитане, при който се приема, 
че отделянето в атмосферата на цялото 
количество въглерод, натрупано в 
продуктите, получени от дървесина от 
дърводобива, става в момента на 
дърводобив;

Or. en
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Изменение 17

Предложение за решение
Член 2 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 18

Предложение за решение
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за съставяне и 
поддържане на отчети за LULUCF

Задължения за отчитане за дейности 
за LULUCF

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки отчетен период, посочен в 
Приложение I, държавите членки следва 
да съставят и водят отчети, 
отразяващи точно всички емисии и 

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

дейности на тяхна територия, попадащи 
в следните категории:

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Член 3 – точка 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) пресушаване на влажни зони и 
възстановяване на влажни зони.

Or. en

Изменение 21

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en



PR\907927BG.doc 19/44 PE491.221v02-00

BG

Изменение 24

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В своите отчети във връзка с 
възобновяванeтo на гори, държавите 
членки следва да отразяват емисиите и 
поглъщанията, произтичащи от подобни
дейности, провеждани на земи, които не 
са били залесени площи (that were not 
forest) към 1 януари 1990 г.

1. В своите отчети във връзка с 
възобновяванeтo на гори, държавите 
членки следва да отразяват емисиите и 
поглъщанията, произтичащи от подобни 
дейности, провеждани на земи, които не 
са били залесени площи към 31 
декември 1989 г.

Or. en

Изменение 25

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети
нетните изменения в емисиите на 
въглероден диоксид (CO2), емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
дейностите по залесяване, 
възобновяване на гори и обезлесяване,
тези нетни изменения следва да 
представляват общите поглъщания и 
емисии за годините във всеки отчетен 
период по Приложение I, изчислени 
чрез сумиране за всяка година от този 
отчетен период на разликата между 
въглеродните запаси на 31 декември 
от съответната година и 
въглеродните запаси на 1 януари от 
същата година, въз основа на 
прозрачни и проверими данни.

2. Държавите членки отчитат
нетните изменения в емисиите на 
въглероден диоксид (CO2), емисиите и 
поглъщанията, дължащи се на 
дейностите по залесяване, 
възобновяване на гори и обезлесяване. 
Тези нетни изменения следва да 
представляват общите поглъщания и 
емисии за годините във всеки отчетен 
период по Приложение I, изчислени 
чрез сумиране за всяка година от този 
отчетен период на нетните промени в 
емисиите на въглероден диоксид и 
поглъщанията въз основа на прозрачни 
и проверими данни.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за решение
Член 5 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, при които държавите 
членки отразяват в своите отчети
емисиите на метан (CH4) и двуазотен 
оксид (N2O), дължащи се на дейностите 
по залесяване, възобновяване на гори и 
обезлесяване, тези емисии следва да 
представляват общите емисии за 
годините във всеки отчетен период по 
Приложение I, изчислени чрез сумиране 
на емисиите от всяка година в този 
отчетен период, въз основа на 
прозрачни и проверими данни.

3. Държавите членки отчитат
емисиите на метан (CH4) и двуазотен 
оксид (N2O), дължащи се на дейностите 
по залесяване, възобновяване на гори и 
обезлесяване. Тези емисии следва да 
представляват общите емисии за 
годините във всеки отчетен период по 
Приложение I, изчислени чрез сумиране 
на емисиите от всяка година в този 
отчетен период, въз основа на 
прозрачни и проверими данни.

Or. en

Изменение 27

Предложение за решение
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следва да 
продължават да съставят и водят 
отчети, отразяващи емисиите и 
поглъщанията, произтичащи от
площите, посочени в отчетите по член 4, 
параграф 3, където е осъществено 
залесяване, възобновяване на гори или 
обезлесяване, дори и когато вече не се 
провеждат такива дейности в тези 
площи.

4. Държавите членки водят отчети за
емисиите и поглъщанията на площите, 
които са били посочени в отчетите по 
член 4, параграф 3, където е 
осъществено залесяване, възобновяване 
на гори или обезлесяване, дори и когато 
вече не се провеждат такива дейности в 
тези площи.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за решение
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отчетите във връзка с 
управлението на гори, държавите
членки следва да отразяват емисиите 
и поглъщанията, дължащи се на
съответните дейности, изчислени като 
емисии и поглъщания във всеки отчетен 
период по Приложение I, минус 
стойността, получена като се умножи 
броят на годините през съответния 
отчетен период по референтното
количество, посочено в Приложение II.

1. Държавите членки отчитат
емисиите и поглъщанията, дължащи се 
на дейности по управление на горите, 
изчислени като емисии и поглъщания 
във всеки отчетен период по 
Приложение I, минус стойността, 
получена като се умножи броят на 
годините през съответния отчетен 
период по съответното референтно
количество на управление на горите, 
посочено в Приложение II.

Or. en

Изменение 29

Предложение за решение
Член 6 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, при които резултатът от 
изчислението по параграф 1 за 
определен отчетен период има 
отрицателна стойност, държавите 
членки следва да въвеждат в своите 
отчети във връзка с управлението на 
горите не повече от равностойността на 
3,5 % от емисиите на съответната 
държава членка в нейната базова 
година, съгласно посоченото в 
прегледания встъпителен доклад за 
базовата година, подаден от тази 
държава членка до UNFCCC съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1, 
без да се включват емисиите по член 3, 
параграф 1, като тази стойност следва да 
се умножи по броя на годините в 
съответния отчетен период.

2. В случаите, при които резултатът от 
изчислението по параграф 1 за 
определен отчетен период има 
отрицателна стойност, държавите 
членки следва да въвеждат в своите 
отчети във връзка с управлението на 
горите не повече от равностойността на 
3,5 % от емисиите на съответната 
държава членка в нейната базова година
или базов период, съгласно посоченото 
в прегледания встъпителен доклад за 
базовата година, подаден от тази 
държава членка до UNFCCC съгласно 
Приложението към Решение 13/CMP.1, 
без да се включват емисиите по член 3, 
параграф 1, като тази стойност следва да 
се умножи по броя на годините в 
съответния отчетен период.
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Or. en

Изменение 30

Предложение за решение
Член 6 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки следва да осигурят 
съответствие на изчислителните методи, 
използвани от тях в отчетите във връзка 
с управлението на гори, с 
изчислителните методи, използвани при 
изчислението на техните референтни 
количества по Приложение II, по 
отношение на следните аспекти:

3. Държавите членки следва да осигурят 
съответствие на изчислителните методи, 
използвани от тях в отчетите във връзка 
с управлението на гори, с Допълнение 
ІІ на Решение 2/CMP.6 и с
изчислителните методи, използвани при 
изчислението на техните референтни 
количества по Приложение II, по 
отношение на следните аспекти:

Or. en

Изменение 31

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) продуктите, получени от дървесина 
от дърводобива;

заличава се

Or. en

Изменение 32

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 

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

своите предложения за преразгледани 
референтни количества за следващия 
отчетен период, в съответствие с 
методиката съгласно Решения2/CMP.7 
и Реишение 2/CMP.6 , използвана за 
изчисляване на посочените в 
настоящото Решение референтни 
количества.

Or. en

Изменение 33

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 в Решение 
2/CMP.6 или Решение 2/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.

Or. en

Изменение 34

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 
отчитат 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.
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Изменение 35

Предложение за решение
Член 7 - параграф 2 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В отчетите по член 3, параграф 1, във 
връзка с продуктите, получени от 
дървесина от дърводобива, държавите 
членки следва да отразяват, въз основа 
на изчисления с функцията на разлагане 
от първи порядък (first order decay 
function) и посочените в Приложение III 
приети периоди на полуотделяне на 
въглерода (default half-life values), 
емисиите от следните продукти, 
получени от дървесина от дърводобива:

2. В отчетите по член 3, параграф 1, във 
връзка с продуктите, получени от 
дървесина от дърводобива, държавите 
членки следва да включват, въз основа 
на изчисления с функцията на разлагане 
от първи порядък (first order decay 
function) и посочените в Приложение III 
приети периоди на полуотделяне на 
въглерода (default half-life values), 
емисиите от следните продукти, 
получени от дървесина от дърводобива:

Or. en

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Внесените продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, не се 
отчитат от внасящата държава 
членка, независимо от произхода им. 

Or. en
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Изменение 37

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, избрали да 
използват специфични за отделните 
страни стойности на периодите на 
полуотделяне за изнасяни продукти, 
получени от дървесина от 
дърводобива, уведомяват Комисията 
една година преди края на отчетния 
период, за да бъде извършена проверка 
и дадено одобрение.

Or. en

Изменение 38

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не използват 
специфични за отделните страни 
стойности на периодите на 
полуотделяне за продукти, получени 
от дървесина от дърводобива, 
пуснати на пазара в Съюза, които се 
различават от тези, използвани от 
внасящите държави членки в 
отчетите им съгласно член 3, 
параграф 1. 

Or. en
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Изменение 39

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки отчитат 
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, дължащи 
се на обезлесяване на основата на 
незабавно окисление. 

Or. en

Изменение 40

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 отчитат
емисиите от продукти, получени от 
дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели, на 
основата на метода незабавно 
окисление.  Държавите членки 
проследяват продуктите, получени 
от дървесина от дърводобива, които 
са добити извън Съюза и се използват 
за енергийни цели в рамките на 
държавите членки, с цел 
предоставяне на обобщение на 
емисиите, като посочват държавата, 
в която са добити продуктите, 
получени от дървесина от 
дърводобива, и дали те са добити по 
устойчив начин.

Or. en
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Изменение 41

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. В отчетите във връзка с управлението 
на обработваеми земи и управлението 
на пасища държавите членки следва да 
отчитат 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 или период, 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

Изменение 42

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

В своите отчети във връзка с 
пресушаването и възстановяването на 
влажни зони държавите членки следва 
да отчитат 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.
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Изменение 43

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 4, 5 и 6.

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) 
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. 

Or. en

Изменение 44

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За дейностите за залесяване и 
възобновяване на гори, посочени в член 
3, параграф 1, точки а) и б), 
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държавите членки изчисляват 
фонови нива на емисии, дължащи се 
на природни смущения.  В 
съответствие с Решение 2/CMP.7 
държавите членки могат да 
изключват ежегодно или в края на 
отчетния период, посочен в 
Приложение І, емисиите, дължащи се 
на природни смущения, които в 
дадена отделна година превишават 
фоновите нива на емисиите от 
залесяване и обезлесяване плюс 
допустимото отклонение.

Or. en

Изменение 45

Предложение за решение
Член 9 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За дейностите за управление на 
горите, посочени в член 3, параграф 1, 
точка г), държавите членки 
изчисляват фонови нива на емисии, 
дължащи се на природни смущения.  В 
съответствие с Решение 2/CMP.7 
държавите членки могат да 
изключват от отчетите си ежегодно 
или в края на отчетния период, 
посочен в Приложение І, емисиите, 
дължащи се на природни смущения, 
които в дадена отделна година 
превишават фоновите нива на 
емисиите от управлението на горите 
плюс допустимото отклонение.

Or. en
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Изменение 46

Предложение за решение
Член 9 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Не могат да бъдат изключвани от 
изчисленията тези 
неантропогенните емисии на 
парникови газове от дължащи се на 
природни смущения източници, 
които са били включени при 
определянето на референтните 
количества на държавите членки за 
тези източници съгласно член 6, 
параграфи 4, 5 или 6.

Or. en

Изменение 47

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки предприемат, 
ако е целесъобразно, с помощта на 
Комисията технически корекции или 
нови изчисления на референтните си 
количества за управление на горите, 
посочени в Приложение ІІ, за да 
включат фоновите нива на емисии, 
свързани с природни смущения, ако не 
са включени вече по друг начин в 
съответствие с настоящия параграф.

Or. en
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Изменение 48

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 изчисляват 
нетните емисии и поглъщания 
съгласно параграфи 1а до 1ди 
предоставят прозрачна информация,

Or. en

Изменение 49

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответната държава членка 
идентифицира всички площи, 
изключени от нейните отчети 
съгласно член 3, параграф 1, букви а), 
б) и г), като е посочила тяхното 
географско разположение, годината и 
видовете естествени смущения;

a) която посочва всички изключени 
площи, включително географското им 
разположение, годината и видовете 
естествени смущения;
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Or. en

Изменение 50

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) държавата членка оценява
годишните неантропогенни емисии на 
парникови газове от източници, 
дължащи се на природни смущения и 
последващите поглъщания в 
изключените площи;

б) която показва как се оценяват 
годишните емисии, дължащи се на 
природни смущения, и последващите 
поглъщания в тези площи;

Or. en

Изменение 51

Предложение за решение
Член 9 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не е имало промени в земеползването 
на изключените площи и държавата 
членка използва прозрачни и проверими 
методи и критерии за установяване на
промени в земеползването в тези площи;

в) която показва, че не е имало 
промени в земеползването на площите, 
за които е приложено изключване, 
както и която методите и 
критериите за установяване на 
бъдещи промени в земеползването на 
тези площи в рамките на отчетния 
период;

Or. en



PR\907927BG.doc 33/44 PE491.221v02-00

BG

Изменение 52

Предложение за решение
Член 9 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) държавата членка предприема 
мерки, когато това е възможно, за 
управление и контрол на последиците 
от природните смущения;

г) която показва, че събитията са 
били извън контрола на държавата 
членка и не са повлияни значително 
от нея по време на отчетния период, 
като показва всички възможни усилия 
за предотвратяване, управление или 
контрол на събитията, за които се 
изисква изключване;

Or. en

Изменение 53

Предложение за решение
Член 9 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) държавата членка предприема, в 
случаите при които това е възможно,
мерки за рехабилитация на 
изключените площи;

д) която показва усилията, положени 
за рехабилитация, в случаите при 
които това е възможно, на площите, за 
които се изисква изключване;

Or. en

Изменение 54

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) емисиите от продуктите, получени от 
добита при санитарна сеч дървесина, не 
се изключват от отчитането.

е) която показва, че емисиите, 
свързани със санитарна сеч дървесина, 
не се изключват от отчитането.

Or. en
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Изменение 55

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не изключват  от 
отчитането емисиите, дължащи се 
на природни смущения на площите, 
които са обект на промяна в 
земеползването вследствие на 
смущенията.

Or. en

Изменение 56

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 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 

заличава се
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условията, посочени в член 9, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 57

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 
изискванията за информация по 
параграф 2, в светлината на научния 
прогрес или за да бъдат отразени 
преразглеждания на Решение 2/CMP.7 
или друг акт, приети от органите по 
UNFCCC или Протокола от Киото.

Or. en

Изменение 58

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 

1. 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), 
в които посочват усилията си за 
ограничаване или намаляване на 
емисиите и за запазване или 
увеличаване на поглъщанията, дължащи 
се на дейности по член 3, параграф 1. 



PE491.221v02-00 36/44 PR\907927BG.doc

BG

планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Във връзка с подготовката на тези 
планове държавите членки следва да 
осигурят обсъждания със широк кръг 
заинтересовани лица.

Or. en

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на миналите тенденции на 
емисиите и поглъщанията;

a) описание на миналите и 
настоящите тенденции на емисиите и 
поглъщанията, включително 
исторически тенденции на развитие, 
доколкото могат да бъдат 
реконструирани;

Or. en

Изменение 60

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) прогнози за емисиите и 
поглъщанията, съответстващи на 
тенденциите в развитието на 
населението и на инфраструктурата, 
в използването на енергия, в 
селскостопанската интензивност и в 
горското стопанство;

Or. en
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Изменение 61

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 намаляване 
на емисиите и за увеличаване на 
поглъщанията, като се увеличава 
общия капацитет на 
погълтителите;

Or. en

Изменение 62

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;

д) планирани политики за прилагане на 
мерките по буква г) и по 
целесъобразност за интегрирането 
им в други политики, включително 
национални планове за действия за 
възобновяема енергия, планове за 
действие за горите и национални 
стратегически планове с подробно, 
описание на очакваното въздействие на 
тези мерки върху емисиите и 
поглъщанията;

Or. en

Изменение 63

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 
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приема специфични насоки за 
Плановете за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство. Държавите членки се 
съобразяват с тези насоки при 
представянето на своите Планове за 
действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство и изпълняват 
изискванията, изброени в алинея 1, 
точки а) до е).

Or. en

Изменение 64

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

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.

3. В рамките на три месеца от 
получаването на цялата съответна 
информация от съответната държава 
членка, Комисията оценява
проектоплана на държавата членка за 
действие в областта на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство, за да гарантира 
спазването на насоките и 
изискванията, изброени в параграф 2, 
точки а) до е).  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. en
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Изменение 65

Предложение за решение
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да поиска от дадена 
държава членка да промени тези 
планове или да ги допълни, така че да 
отговарят на изискванията на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 66

Предложение за решение
Член 10 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. В рамките на шест месеца след 
получаването на докладите Комисията 
оценява изпълнението от държавите 
членки на техните планове за действие в 
областта на земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство 
и предоставя по целесъобразност 
препоръки за по-нататъшни 
действия. Държавите членки вземат 
предвид препоръките на Комисията.

Or. en

Изменение 67

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 

Комисията предоставя на 
обществеността, с помощта на 
държавите членки, навременни и 
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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.

ефективни възможности за участие в 
подготовката, изменението и 
прегледа на Плановете за действие в 
областта на земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство, в 
съответствие с член 9 от Регламент 
(ЕО) № 1367/2006. Комисията и 
държавите членки предоставят на 
обществеността достъп до 
Плановете за действие в областта на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство, оценките и докладите в 
електронна форма, с цел те да бъдат 
разпространени активно и 
систематично сред обществеността 
съгласно техните съответни 
ангажименти по силата на 
Регламент (ЕО) № 1367/2006 и на 
Директива 2003/4/EО.

Or. en

Изменение 68

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава механизъм за 
експертна оценка с цел осигуряване, 
където е целесъобразно, на 
съответствие между правилата за 
отчитане на Съюза и тези, 
договорени и приети от органите по 
UNFCCC или Протокола от Киото, 
или в други многостранни 
споразумения, сключени от Съюза и 
свързани с изменението на климата.

Or. en



PR\907927BG.doc 41/44 PE491.221v02-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Отчитането на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство 
(LULUCF) е ключов елемент в политиката в областта на климата с потенциал наред с 
другото да допринася за смекчаването, приспособяването, опазването на биологичното 
разнообразие и устойчивото използване на природни ресурси. Първа стъпка към 
инкорпорирането на секторите на LULUCF в усилията на ЕС за намаляване и 
осигуряване на допълване между политиките на Съюза е да се създадат строги правила 
за отчитане на емисиите и поглъщанията, които произтичат от дейностите, свързани с 
LULUCF.

В това отношение отчитането на LULUCF в рамките на Европейския съюз следва да 
бъде ръководено от три всеобхватни цели:

 улесняване на спазването на независими международни задължения на 
държавите членки и Европейския съюз като страни по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата и Протокола от Киото;

 осигуряване на съгласуваност на политиката със съществуващото и планираното 
законодателство на Съюза за бъдеща координация и интеграция, включително, 
но не само, Общата селскостопанска политика (ОСП) и директивата за 
възобновяемите енергийни източници; както и

 гарантиране, че практиките за отчитане и методологиите спазват приетите 
принципи на прозрачност, съответствие, сравнимост, пълнота и точност – не
само в държавите членки, но и между тях като членове на Европейския съюз.

Подходът, възприет от докладчика е санитарен, като се стреми да постигне тези цели, 
признавайки, че голяма част от подготвителната работа вече е извършена с решенията, 
взети от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението 
на климата и срещите на страните по Протокола от Киото, включително Решение 
16/CMP.1, Решение 2/CMP.6 и Решение 2/CMP.7 Европейският съюз трябва също така 
да съзнава ключовата лидерска роля, която изпълнява по отношение на въпросите, 
свързани с климата, и когато хармонизирането се предпочита или се изисква, следва да 
се стреми към възможно най-голям общ знаменател между своите държави членки.

Докладчикът следователно приветства предложеното решение, но счита, че то се 
нуждае от изясняване и укрепване в няколко отношения.

Задължения за отчитане

Задължението за установяване и отчитане на емисиите и поглъщанията от пълния 
спектър от свързани със земята категории дейности, които водят до отделянето на 
емисии, е важна стъпка към инкорпорирането на тези сектори в усилията на Съюза за 
намаляване на емисиите. В Дърбан пресушаването на влажни зони и възстановяването 
на влажни зони остана доброволна дейност, съгласно Решение 2/CMP.7, като ще се 
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основава на методологиите за оценка за влажни зони, площи, които са трансформирани 
във влажни зони и земеползването на дренирани органични почви, посочени в насоките 
на Междуправителствения комитет по изменението на климата, приети най-скоро или 
поощрени от Конференцията на страните и всички други последващи изяснения, по 
които е постигнато споразумение.  Отчитането на пресушаването на влажни зони и 
възстановяването на влажни зони от страна на едни държави членки, а на други не, 
също води до несъответствия в рамките на Съюза.

Докладчикът следователно предлага включването на пресушаването на влажни зони и 
възстановяването на влажни зони като категория дейност, за която е подходящо 
задължителното отчитане.

Общи правила за отчитане

Точното отчитане на промените във въглеродния запас за всяка една категория 
дейности, изисква включването на известните въглеродосъдържащи съвкупности и 
парникови газове. В допълнение, в интерес на осигуряването на хармонизиране с оглед 
по-нататъшното интегриране в ангажиментите на Съюза за намаляване на емисиите и 
със съществуващото и планираното законодателство на Съюза, от всички държави 
членки следва да се изисква да отчитат въглеродния запас като използват едни и същи 
въглеродосъдържащи съвкупности и парникови газове. Комисията следва да 
предостави съдействие, където е целесъобразно, дотолкова доколкото държавите 
членки изискват съдействие при въвеждането на технически поправки и корекции в 
отчитането на въглеродосъдържащи съвкупности и парникови газове, които иначе са 
изключени от отчитане.

Докладчикът следователно предлага да се изисква отчитането на всички 
въглеродосъдържащи съвкупности и парникови газове за всяка категория дейност и 
призовава Комисията да предостави съдействие.

Продукти, получени от дървесина от дърводобив

В Дърбан беше взето решение, че продуктите, получени от дървесина от дърводобива, 
се отчитат въз основа на незабавното окисление – което означава, че въглеродът, 
натрупан в дървесината се счита, че се освобождава при дърводобива – освен ако не са 
на разположение прозрачни и проверими данни за определени категории продукти, 
получени от дървесина от дърводобив, в който случай изчислението използва 
функцията на разлагане от първи порядък с приети стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода. Държавите членки също така имат право да използват 
специфични за страната данни, с които да заместят приетите стойности за периода на 
полуотделяне на въглерода. Тази структура може обаче да доведе до потенциални 
разногласия в рамките на Съюза, като например: (i) ако две държави членки използват 
специфични за отделните страни стойности на периоди на полуотделяне за трета 
страна, които се различават една от друга; или (ii) ако една държава членка използва 
специфични за отделните страни стойности на периоди на полуотделяне за друга 
държава членка, различаващи се от тези, които използва за себе си. Необходимо е тези 
потенциални разногласия да бъдат елиминирани преди да се появят.
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Ето защо докладчикът предлага най-напред да се изисква от държавите членки да 
уведомяват Комисията, за да може тя да провери и даде одобрението си за решението 
да се използват специфични за отделните страни стойности на периодите на 
полуотделяне  за изнасяни продукти, получени от дървесина от дърводобива, и освен 
това да се забрани на държавите членки да използват специфични за отделните страни 
стойности на периодите на полуотделяне за продукти, получени от дървесина от 
дърводобива, пуснати на пазара в рамките на Съюза, които се различават от тези, 
използвани от внасящата държава членка.  

Освен това настоящата рамка за отчитане на продукти, получени от дървесина от 
дърводобива създава празнини в данните, ако тези продукти се използват за енергийни 
цели. Това е от особено значение за дървесната биомаса, използвана за биоенергия и 
презумпцията за нулеви емисии, които са в основата на Директивата за възобновяемите 
енергии и схемата на ЕС за търговия с емисии. Докато от държавите членки се изисква 
да отчитат вътрешно продукти, получени от дървесина от дърводобива, които се 
използват за енергийни цели на основата на незабавно окисление, с което се създава 
механизъм в рамките на Съюза и правна рамка за отчитане на тези емисии, това не 
винаги е така в трети страни. Предстоящото влизане в сила на регламента на ЕС 
относно дървения материал, предоставя своевременно, съвместно с преработката на 
Митнически кодекс на Общността, инструмент за запълване на тази празнина в 
данните.

Ето защо докладчикът предлага да се изисква от държавите членки да проследяват и 
отчитат за информация само емисии от продуктите, получени от дървесина от 
дърводобива, които са добити извън Съюза и се използват за енергийни цели в рамките 
на държавата членка на основата на незабавно окисление, като се предоставя и 
информация относно страната, в която са добити продуктите и дали те са добити по 
устойчив начин.

Природни смущения.

В Дърбан беше решено, че емисиите, дължащи се на природни смущения, може да 
бъдат изключени от дейности, свързани със залесяване, възстановяване и управление на 
гори при определени обстоятелства. Този подход изисква държавите членки да 
преценят фоновите нива и допустимите отклонения с цел да се установи кои емисии 
могат да бъдат изключени. След това тези емисии могат да бъдат изключени само при 
определени условия. Решение 2/CMP.7  изисква също така от държавите членки да 
използват същите методи, които се използват за управление на горите и за залесяване и 
възстановяване на гори. Необходимостта от съгласуваност не би трябвало обаче да се 
ограничава само до определени категории дейности, а да е приложима за държавите 
членки.  

Ето защо докладчикът предлага от държавите членки да се изисква да изчисляват 
фоновите нива и допустимите отклонения и да спазват условията съгласно Решение 
2/CMP.7, както и да извършват съответни технически корекции и адаптации, така че да 
приведат в съответствие отчитането си.

Определения
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Много понятия, използвани в настоящия документ, не са дефинирани или изискват 
допълнително изясняване. Тези понятия са важни за единното разбиране и прилагане на 
задълженията, съдържащи се в Решението.

Ето защо докладчикът предлага да се включат или изяснят дефиниции на понятията 
въглероден запас, възстановяване на гори, залесяване, обезлесяване, продукти, 
получени от дървесина от дърводобива, фонови нива, допустими отклонения, период на 
полуотделяне на въглерода и незабавно окисление.

Плановете за действие в областта на земеползването, промените в земеползването 
и горското стопанство

Държавите членки следва да проверят възможностите за предприемане на мерки за 
намаляване на емисиите и за запазване или увеличаване на поглъщанията от 
категориите дейности, обхванати в настоящия документ. Преди всичко тези дейности 
следва да установят тенденциите и да проучат възможностите за по-нататъшно 
интегриране в други политики на Съюза. Комисията следва да бъде отговорна за 
предоставянето на насоки и техническа помощ на държавите членки, когато е 
целесъобразно, и да бъде оправомощена да дава препоръки за по-нататъшни действия.
Както се изисква и от други законодателни разпоредби на Съюза, следва да се осигури 
участие на обществото, както и прозрачност.

Ето защо докладчикът предлага да се конкретизира съдържанието на Плановете за 
действие в областта на земеползването, промените в земеползването и горското 
стопанство и да се включат най-новите тенденции и прогнози за емисии и поглъщания 
на парникови газове, както и мерки за интегриране на секторите на земеползването, 
промените в земеползването и горското стопанство в други политики на Съюза. Освен 
това се включва езиково уточняване на ролята на Комисията, както и задължението да 
предоставя достъп до информация и да осигурява участие на обществеността.


