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BG Единство в многообразието BG 

12.6.2017 A8-0208/60 

Изменение  60 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Във връзка с годините 2021 — 

2029 държавите членки могат да вземат 

до 5% от годишно разпределеното им 

количество емисии за следващата 

година. 

2. Във връзка с годините 2021 — 

2025 държавите членки могат да вземат 

до 3% от годишно разпределеното им 

количество емисии за следващата 

година 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2017 A8-0208/61 

Изменение  61 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки могат да 

използват издадени кредити от 

проекти съгласно член 24а, параграф 1 

от Директива 2003/87/ЕО с оглед на 

съответствието съгласно член 9 без 

никакви количествени ограничения и 

като се избягва двойното отчитане. 

заличава се 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Изменение  62 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки, които могат 

да имат ограничена отмяна на най-

много 100 милиона квоти по СТЕ на ЕС, 

както е определено в член 3,буква а) от 

Директива 2003/87/EО, общо взети 

предвид за съответствието им съгласно 

настоящия регламент, са посочени в 

приложение ІІ към него. 

1. Държавите членки, които могат 

да имат ограничена отмяна на най-

много 50 милиона квоти по СТЕ на ЕС, 

както е определено в член 3,буква а) от 

Директива 2003/87/EО, общо взети 

предвид за съответствието им съгласно 

настоящия регламент, са посочени в 

приложение ІІ към него. 

Or. en 

Обосновка 

Изменение на ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Изменение  63 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 

Допълнително използване на най-

много 280 милиона нетни поглъщания 

от обезлесена земя, залесена земя, 

управлявана обработваема земя и 

управлявани пасища 

заличава се 

1. До степента, в която 

емисиите на държава членка 

надвишават годишно разпределените 

ѝ количества емисии за дадена година, 

количество, възлизащо най-много на 

сбора от всички нетни поглъщания и 

всички нетни емисии от 

комбинираните отчетни категории 

„обезлесена земя“, „залесена земя“, 

„управлявана обработваема земя“ и 

„управлявани пасища“, посочени в 

член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], 

може да се взема предвид с оглед на 

съответствието ѝ съгласно член 9 от 

настоящия регламент за дадената 

година, при условие че: 

 

a) общото количество, взето 

предвид за тази държава членка за 

всички години през периода 2021 — 

2030 г. не надхвърля нивото по 

приложение ІІІ за тази държава 
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членка; 

б) това количество надхвърля 

изискванията за тази държава членка 

по член 4 от Регламент [ ] [ЗПЗГС]; 

 

в) държавата членка не е 

получила повече нетни поглъщания по 

Регламент [ ] [ЗПЗГС] от други 

държави членки, отколкото е 

прехвърлила; и 

 

г) държавата членка е изпълнила 

изискванията от Регламент [ ] 

[ЗПЗГС]. 

 

2. Когато се приема делегираният 

акт, за да се актуализират 

референтните нива за горите въз 

основа на националните отчетни 

планове за горското стопанство 

съгласно член 8, параграф 6 от 

Регламент [ЗПЗГС], Комисията е 

оправомощена да приеме делегиран 

акт за изменение на параграф 1 от 

този член, за да се отрази приносът 

на отчетната категория 

„управлявана горска земя“ в 

съответствие с член 12 от 

настоящия регламент. 

 

Or. en 

Обосновка 

Ако бъде прието, целият текст следва да бъде приведен в съответствие. 

 



 

AM\1128104BG.docx  PE605.516v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2017 A8-0208/64 

Изменение  64 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. През 2027 г. и 2032 г., ако 

разглежданите емисии на парникови 

газове на държава членка надвишават 

годишно разпределеното ѝ количество 

емисии за дадена година през периода 

съгласно параграф 2 от настоящия член 

и използваните по членове 5 — 7 

възможности за гъвкавост, се прилагат 

следните мерки: 

1. Ако  разглежданите годишни 

емисии на парникови газове на държава 

членка надвишават годишно 

разпределеното ѝ количество емисии за 

дадена година през периода съгласно 

параграф 2 от настоящия член и 

използваните по членове 5 и 6 

възможности за гъвкавост, се прилагат 

следните мерки: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Изменение  65 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Стойността по приложение 

ІV към настоящия регламент се 

добавя към разпределеното 

количество за 2021 г. за всяка държава 

членка, посочена в същото 

приложение. 

заличава се 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Изменение  66 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение III – подзаглавие 1  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ 

ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА 

ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНА 

ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И 

УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА 

ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА 

ОТ 2021 ДО 2030 ГОДИНА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ 

НА ЧЛЕН 7 

заличава се 

Or. en 

 

 


