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ИЗМЕНЕНИЯ 001-004  

внесени от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад 

Владимир Уручев A7-0171/2014 

Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН 

по изменение на климата  

 

Предложение за регламент (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) В делегираните актове, които 

трябва да се приемат в съответствие 

с настоящия регламент, Комисията 

следва да предвиди, както за 

процесите по управление на единици в 

първия период на задължения по 

Протокола от Киото, периодично 

нетно уравняване, при което се 

предприема прехвърляне на 

предписани емисионни единици с цел 

отразяване на нетните прехвърляния 

на квоти на Съюза, включително 

прехвърляне на квоти за емисии с 

трети държави, участващи в СТЕ на 

ЕС, които не са част от 

споразумението за съвместно 

изпълнение (напр. Норвегия и 

Лихтенщайн). 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Съответните международни 

правила за отчитане на емисиите и 

на напредъка към изпълнението на 

задълженията следва да бъдат 

приети на следващата посветена на 

климата конференция в Лима през 

декември 2014 г. Следователно 

Комисията следва да работи 

съвместно с държавите членки и 

третите държави, за да допринесе за 

гарантиране на официалното 

приемане на правилата за отчитане 

по Протокола от Киото на 

конференцията в Лима, посветена на 

климата. Резултатът от тези 

правила следва да бъде взет под 

внимание при прилагането на 

регистъра на Съюза и делегираните 

актове, предвидени в настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Изменение/замяна на изменение 5 (съображение 5б) от докладчика. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5в) В резултат на значителни 

намаления на емисиите на парникови 

газове в Съюза, които се дължат на 

политиките в областта на климата, 

както и на икономическите 

обстоятелства, ще има значителен 

излишък от предписани емисионни 

единици, сертифицирани единици 

редуцирани емисии и единици 
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редуцирани емисии в отчетите на 

Съюза и държавите членки за втория 

период на задължения по Протокола 

от Киото. Съгласно Решение 1/CMP.8, 

което изисква страните да 

преразгледат до 2014 г. задълженията 

си за намаление на емисиите за 

втория период на задължения, 

Съюзът и държавите членки следва 

да анулират определен брой единици, 

за да се приведат в съответствие с 

предвидените реални емисии, и най-

малко с икономически ефективна 

траектория на националните емисии 

с оглед постигането на целта на 

Съюза за 2050 г. по отношение на 

климата. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С цел да се установят съгласувани 

правила за гарантиране техническо 

изпълнение на Протокола от Киото в 

Съюза след 2012 г., да се даде 

възможност за ефективното 

функциониране на съвместното 

изпълнение на задълженията на 

Европейския съюз, неговите държави 

членки и Исландия и да се гарантира 

съответствието му с функционирането 

на СТЕ на ЕС и с Решението за 

разпределяне на усилията на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС. При подготовката и изготвянето 

на делегирани актове Комисията следва 

да гарантира тяхната съгласуваност с 

международно приетите правила за 

отчитане, с условията за съвместното 

изпълнение, определени в Решение [...], 

и със съответното законодателство на 

(6) С цел да се установят съгласувани 

правила за гарантиране техническо 

изпълнение на Протокола от Киото в 

Съюза след 2012 г., да се даде 

възможност за ефективното 

функциониране на съвместното 

изпълнение на задълженията на 

Европейския съюз, неговите държави 

членки и Исландия и да се гарантира 

съответствието му с функционирането 

на СТЕ на ЕС и с Решението за 

разпределяне на усилията на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС. При подготовката и изготвянето 

на делегирани актове Комисията следва 

да гарантира едновременно и 

своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и на 

Съвета, както и тяхната съгласуваност 

с международно приетите правила за 
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Съюза, отчитане, с условията за съвместното 

изпълнение, определени в Решение на 

Съвета относно ратифицирането на 

изменението от Доха към Протокола 

от Киото, и със съответното 

законодателство на Съюза, 

 

 

 

 


