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Изменение 8
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Решение 1/CP.15 на Конференцията 
на страните по РКООНИК 
(„Решение 1/CP.15“ или 
„Споразумението от Копенхаген“) и 
Решение 1/CP.16 на Конференцията на 
страните по РКООНИК 
(„Решение 1/CP.16“ или 
„Договореностите от Канкун“) 
допринесоха значително за напредъка, 
що се отнася до посрещането на 
свързаните с изменението на климата 
предизвикателства по балансиран 
начин. С тези решения се въведоха нови 
изисквания за мониторинг и докладване, 
приложими към осъществяването на 
амбициозните намаления на емисиите, 
за които Съюзът и неговите държави-
членки са поели ангажимент, и се 
предостави помощ на развиващите се 
страни. В тези решения беше отчетено, 
че е важно адаптацията да се разглежда 
в същия приоритетен ред като 
смекчаването. В Решение 1/СР.16 също 
се изисква развитите страни да 
разработят стратегии или планове за 
развитие с ниски нива на въглеродни 
емисии. Очаква се тези стратегии или 
планове да допринесат за изграждането 
на общество с ниски нива на въглеродни 
емисии и да осигурят продължителен 
висок растеж и устойчиво развитие. 
Настоящият регламент следва да улесни 
чрез делегираните си актове 
изпълнението на тези и на бъдещи 
изисквания за мониторинг и докладване, 
произтичащи от допълнителни решения 
или от одобряването на международно 
споразумение съгласно РКООНИК.

(4) Решение 1/CP.15 на Конференцията 
на страните по РКООНИК 
(„Решение 1/CP.15“ или 
„Споразумението от Копенхаген“) и 
Решение 1/CP.16 на Конференцията на 
страните по РКООНИК 
(„Решение 1/CP.16“ или 
„Договореностите от Канкун“) 
допринесоха значително за напредъка, 
що се отнася до посрещането на 
свързаните с изменението на климата 
предизвикателства по балансиран 
начин. С тези решения се въведоха нови 
изисквания за мониторинг и докладване, 
приложими към осъществяването на 
амбициозните намаления на емисиите, 
за които Съюзът и неговите държави-
членки са поели ангажимент, и се 
предостави помощ на развиващите се 
страни. В тези решения беше отчетено, 
че е важно адаптацията да се разглежда 
в същия приоритетен ред като 
смекчаването. В Решение 1/СР.16 също 
се изисква развитите страни да 
разработят стратегии или планове за 
развитие с ниски нива на въглеродни 
емисии. Очаква се тези стратегии или 
планове да допринесат за изграждането 
на общество с ниски нива на въглеродни 
емисии и да осигурят продължителен 
висок растеж и устойчиво развитие, 
както и да бъдат в съответствие с 
разходно-ефективна траектория на 
развитие при преследването на целта 
на Съюза по отношение на климата 
до 2050 г. Настоящият регламент следва 
да улесни чрез делегираните си актове 
изпълнението на тези и на бъдещи 
изисквания за мониторинг и докладване, 
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произтичащи от допълнителни решения 
или от одобряването на международно 
споразумение съгласно РКООНИК.

Or. en

Изменение 9
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Пакетът относно климата и 
енергетиката, приет през 2009 г., и по-
специално Решение № 406/2009/ЕО от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. и Директива 
2009/29/ЕО от 23 април 2009 година за 
изменение на Директива 2003/87/ЕО с 
оглед подобряване и разширяване на 
схемата за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове на Общността, 
отбелязва още един твърд ангажимент 
от страна на Съюза и държавите членки 
значително да намалят своите емисии на 
парникови газове. Системата на Съюза 
за мониторинг и докладване на 
емисиите следва също да бъде 
актуализирана в светлината на новите 
изисквания съгласно тези законодателни 
мерки.

(5) Пакетът относно климата и 
енергетиката, приет през 2009 г., и по-
специално Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г., Директива 2009/29/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 година за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО с оглед 
подобряване и разширяване на схемата 
за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове на Общността и 
Директива 2009/28/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници1,
отбелязва още един твърд ангажимент 
от страна на Съюза и държавите членки 
значително да намалят своите емисии на 
парникови газове. Системата на Съюза 
за мониторинг и докладване на 
емисиите следва също да бъде 
актуализирана в светлината на новите 
изисквания съгласно тези законодателни 
мерки.

_____________
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1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

Or. en

Изменение 10
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 11
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът 
и държавите-членки поемат ангажимент 
да предоставят съществено 
финансиране в подкрепа на действия за 
адаптация и смекчаване на изменението 
на климата в развиващите се страни. В 
съответствие с параграф 40 от 
Решение 1/СР.16 всяка развита страна, 
участваща в РКООНИК, трябва да 
подобри докладването относно 
финансовата и технологичната помощ и 
помощта за изграждане на капацитет, 
която предоставя на развиващите се 
страни, участващи в конвенцията. По-
доброто докладване е от съществено 
значение, за да бъдат признати 
усилията, които Съюзът и държавите-
членки полагат в изпълнение на 
ангажиментите си. С Решение 1/СР.16 
беше създаден и нов технологичен 
механизъм за подобряване на 
международния трансфер на 
технологии. Настоящият регламент 
следва да осигури наличието на 
надеждна и актуална информация за 
действията по трансфер на технологии 
към развиващите се страни.

(16) Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът 
и държавите-членки поемат ангажимент 
да предоставят съществено 
финансиране в подкрепа на действия за 
адаптация и смекчаване на изменението 
на климата в развиващите се страни. В 
съответствие с параграф 40 от 
Решение 1/СР.16 всяка развита страна, 
участваща в РКООНИК, трябва да 
подобри докладването относно 
финансовата и технологичната помощ и 
помощта за изграждане на капацитет, 
която предоставя на развиващите се 
страни, участващи в конвенцията. По-
доброто докладване е от съществено 
значение, за да бъдат признати 
усилията, които Съюзът и държавите 
членки полагат в изпълнение на 
ангажиментите си, и за да бъде 
гарантирано, че тази подкрепа е нова 
и допълнителна. С Решение 1/СР.16 
беше създаден и нов технологичен 
механизъм за подобряване на 
международния трансфер на 
технологии. Настоящият регламент 
следва да осигури наличието на 
надеждна и актуална информация за 
действията по трансфер на технологии 
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към развиващите се страни.

Or. en

Изменение 12
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) докладване на емисиите на CO2 от 
морския транспорт;

заличава се

Or. en

Изменение 13
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 14
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) че ангажиментите на държавите 
членки за намаляване на емисиите на 
парникови газове съгласно Решение 
№ 406/2009/ЕО са изпълнени и е 
постигнато дългосрочно намаление на 
емисиите и засилване на отстраняването 
от поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
в сравнение с равнищата от 1990 г., с 
намаление от най-малко 25 % на 
национално равнище до 2020 г., 40 % 
до 2030 г. и 60 % до 2040 г. в сравнение 
с равнищата от 1990 г., в контекста на 
необходимите намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК);

Or. en

Изменение 15
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) изпълнението на ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Решение № 406/2009/ЕО и постигането 
на дългосрочно намаление на емисиите 
и засилване на отстраняването от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на развитите 
страни като група с 80—95 % до 2050 г. 
и в съответствие с целта за разходна 
ефективност от най-малко 25 % до 
2020 г., 40 % до 2030 г. и 60 % до 2040 г.
в сравнение с равнищата от 1990 г., в 
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контекста на необходимите намаления 
според Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК);

Or. en

Изменение 16
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да бъде разработена стратегия 
за развитие с ниски емисии на 
въглерод, държавите членки създават 
национални органи, които 
гарантират гарантирано 
представителство на 
заинтересованите страни.

Or. ro

Изменение 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 18
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Докладване относно енергийната 

ефективност и дела на използването 
на възобновяема енергия 

1. До 15 януари всяка година 
държавите членки докладват на 
Комисията за година Х-2, относно:
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a) брутното си крайно потребление 
на енергия;
б) дела на енергията от възобновяеми 
източници; като уточняват дела и 
количеството енергия, която 
произвеждат от биомаса, като се 
прави разлика между твърда биомаса 
и течни биогорива, както и 
количеството биологична енергия от 
отпадъци и остатъчни вещества.
2. Държавите членки предоставят 
обществен достъп до докладите си 
съгласно посоченото в параграф 1.

Or. en

Изменение 20
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване на емисиите на CO2 от 
морския транспорт

заличава се

1. Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 29 от настоящия регламент, за 
да установи изискванията за 
мониторинга и докладването на 
емисиите на CO2 от морския 
транспорт по отношение на 
морските плавателни съдове, 
акостиращи в пристанища на 
държавите-членки. Приетите 
изисквания за мониторинг и 
докладване съответстват на 
изискванията, одобрени в рамките на 
РКООНИК, и доколкото е възможно 
— на изискванията, прилагани към 
плавателните съдове в рамките на 
ИМО или чрез законодателни мерки 
на Съюза относно емисиите на 
парникови газове от морския 
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транспорт. Изискванията за 
мониторинг и докладване намаляват 
доколкото е възможно обема на 
работа на държавите-членки, в т.ч. 
чрез централизиране на събирането и 
поддържането на данните.
2. Когато даден акт е приет съгласно 
параграф 1, до 15 януари всяка година 
(„година Х“) държавите-членки 
определят и докладват на Комисията 
емисиите на CO2 от морския 
транспорт за годината Х-2 съгласно 
този акт.

Or. en

Изменение 21
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Докладване относно използването на 
възобновяема енергия и икономиите 

на енергия
С цел гарантиране на цялостен и 
всеобхватен подход по отношение на 
мониторинга и докладването на 
антропогенните емисии на парникови 
газове, в срок до 15 януари всяка 
година („година Х“) държавите 
членки докладват на Комисията за 
година Х-2 относно:
a) брутното си крайно потребление 
на енергия; както и
б) дела на енергията от възобновяеми 
източници.

Or. en
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Изменение 22
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Регистрите се предоставят на 
разположение за проверка от 
обществеността, която също 
разполага с интернет достъп до тях.

Or. ro

Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приключване на прегледа на 
националните инвентаризации по 
Протокола от Киото за всяка година от 
първия период на ангажименти, 
предвиден в Протокола от Киото, 
включително решаването на всички 
въпроси, свързани с изпълнението, 
държавите-членки изтеглят от регистъра 
ПЕЕ, ЕПЕ, ЕНЕ и СНЕ, еквивалентни на 
техните нетни емисии през съответната 
година.

1. След приключване на прегледа на 
националните инвентаризации по 
Протокола от Киото за всяка година от 
първия период на ангажименти, 
предвиден в Протокола от Киото, 
включително решаването на всички 
въпроси, свързани с изпълнението, 
държавите-членки изтеглят от регистъра 
използвани ПЕЕ, ЕПЕ, ЕНЕ и СНЕ, 
еквивалентни на техните нетни емисии 
през съответната година.

Or. ro

Изменение 24
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на последната година 
от периода на ангажименти, предвиден в 
Протокола от Киото, държавите-членки 
изтеглят емисионните единици от 
регистъра преди края на допълнителния 
период за изпълнение на 
ангажиментите, установен в 
Решение 11/СМР.11 на Конференцията 
на страните по РКООНИК, служеща 
като среща на страните по Протокола от 
Киото.

2. По отношение на последната година 
от периода на ангажименти, предвиден в 
Протокола от Киото, държавите-членки 
изтеглят използваните емисионни
единици от регистъра преди края на 
допълнителния период за изпълнение на 
ангажиментите, установен в 
Решение 11/СМР.11 на Конференцията 
на страните по РКООНИК, служеща 
като среща на страните по Протокола от 
Киото. 

Or. ro

Изменение 25
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 26
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за националните 
политики и мерки и за прилагането на 
политики и мерки на Съюза, които 
водят до ограничаване или намаляване 

в) информация за националните 
политики и мерки и за прилагането на 
политики и мерки на Съюза, които 
водят до ограничаване или намаляване 
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на емисиите на парникови газове по 
източници или до повишаване на 
отстраняването от поглътители, 
представени по сектори за всеки 
отделен парников газ, посочен в 
приложение І към настоящия регламент. 
В тази информация се посочват 
препратки към приложимите 
национални политики или политики на 
Съюза, по-специално към свързаните с 
качеството на въздуха политики, и тя 
включва:

на емисиите на парникови газове по 
източници, до повишаване на 
отстраняването от поглътители, до 
нарастване на дела на енергията от 
възобновяеми източници или до 
намаляване на брутното крайно 
потребление на енергия, представени 
по сектори за всеки отделен парников 
газ, посочен в приложение І към 
настоящия регламент. В тази 
информация се посочват препратки към 
приложимите национални политики или 
политики на Съюза, по-специално към 
свързаните с качеството на въздуха 
политики, и тя включва:

Or. en

Изменение 27
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) информация относно това до 
каква степен действията на 
държавите членки съответстват на 
разходно-ефективната траектория 
на развитие при преследването на 
дългосрочната цел на Съюза по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 28
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква e а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) информация относно това до 
каква степен действията на 
държавите членки съответстват на 
разходно-ефективната траектория 
на развитие при преследването на 
целта на Съюза за 2050 г. по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 29
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 30
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 31
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 17 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Въз основа на най-добрите налични 
данни държавите членки докладват 
веднъж на всеки две години на 
Комисията до 15 март на съответната 
година („година Х“):

Or. en
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Изменение 32
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 17 – буква а) – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(iv) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, така и 
от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
държави, които са особено уязвими към 
последиците от изменението на климата 
при адаптирането към тези последици, в 
която се посочват страната 
получател на помощта, секторът и 
видът дейност;

Or. en

Изменение 33
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 17 – буква а) – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(v) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, така и 
от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се страни 
с цел намаляване на емисиите на 
парникови газове, в която се посочват 
страната получател на помощта, 
секторът и видът дейност;

Or. en

Изменение 34
Fiona Hall
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) информацията, посочена в член 6, 
параграф 1, буква б) от Решение 
№ 406/2009/ЕО, и информация как 
тяхната политика за закупуване спомага 
за постигането на международно 
споразумение относно изменението на 
климата. В случай на дейности по 
проект за производство на енергия 
чрез водноелектрическа централа с 
мощност над 20MW, държавите 
членки уведомяват по какъв начин, 
при одобряването на подобни 
дейности по проекти, те 
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гарантират, че по време на тяхното 
разработване се спазват 
съответните международни 
критерии и насоки, по-конкретно 
Протоколът за оценка на 
устойчивостта на 
водноелектрическите централи от 
2010 г. 

Or. en

Изменение 36
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) информацията, посочена в член 6, 
параграф 1, буква б) от Решение 
№ 406/2009/ЕО, и информация как 
тяхната политика за закупуване спомага 
за постигането на международно 
споразумение относно изменението на 
климата. В случай на дейности по 
проект за производство на енергия 
чрез водноелектрическа централа с 
мощност над 20MW, държавите 
членки, при одобряването на подобни 
дейности по проекти, гарантират, че 
по време на тяхното разработване се 
спазват съответните международни 
критерии и насоки, по-конкретно 
Протоколът за оценка на 
устойчивостта на 
водноелектрическите централи от 
2010 г.

Or. en

Изменение 37
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година, въз основа на 
докладваната информация съгласно 
членове 7, 8, 11 и 15—18 от настоящия 
регламент и като се консултира с 
държавите-членки, Комисията прави 
оценка на постигнатия напредък от 
Съюза и неговите държави-членки за 
изпълнение на следното с оглед да 
определи дали е постигнат достатъчен 
напредък:

1. Всяка година, въз основа на 
докладваната информация съгласно 
членове 7, 8, 11, 14 и 15—18 от 
настоящия регламент и като се 
консултира с държавите членки, 
Комисията прави оценка на постигнатия 
напредък от Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на следното с 
оглед да определи дали е постигнат 
достатъчен напредък:

Or. en

Изменение 38
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) задълженията, посочени в член 3 
от Директива 2009/28/ЕО;

Or. en

Изменение 39
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) дългосрочната цел за 2050 г. по 
отношение на климата и дали 
извършените от държавите членки 
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намаления са в съответствие с 
разходно-ефективната траектория за 
намаление с 25% до 2020 г., 40% до 
2030 г. и 60% до 2040 г., в сравнение с 
равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 40
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) дългосрочната цел по отношение 
на климата и етапите на 
намаленията на национално равнище, 
съответно с 25% до 2020 г., 40% до 
2030 г. и 60% до 2040 г., в сравнение с 
равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 41
Claude Turmes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 31 октомври всяка година 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, в който 
се обобщават заключенията от 
оценките, предвидени в параграфи 1 и 2 
от настоящия член.

3. До 31 октомври всяка година 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, в който 
се обобщават заключенията от 
оценките, предвидени в параграфи 1 и 2 
от настоящия член. В първия, а по 
целесъобразност и в следващи 
доклади, Комисията анализира 
ефекта от приемането на 20-годишен 



AM\898637BG.doc 23/23 PE487.710v01-00

BG

времеви хоризонт за метан по 
отношение на политиките и 
мерките, в съответствие със 
средносрочните и дългосрочните цели 
на Съюза в областта на климата.

Or. en

Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 7, 10, 11, 20 и 26—
28 от настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
регламента.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 7, 10, 11, 20 и 26—
28 от настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за период от 
седем години, считано от датата на 
влизане в сила на регламента.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на седемгодишния 
период. Делегирането на правомощия 
се подновява с мълчаливо съгласие за 
срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не се противопоставят 
на подобно удължаване не по-късно 
от три месеца преди изтичането на 
всеки период, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. ro


