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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Според доклад от 2009 година на експертна група на Международната морска 

организация (ММО), емисиите от международното корабоплаване през последните 

години нараснаха бързо и при липсата на нормативна уредба се предвижда до 2020 г. те 

да сe увеличат до 1,475 милиона тона, което представлява 6 % от общия обем емисии 

CO2. През 2007 г., корабоплаването причиняваше 2,7 % от общия обем емисии CO2. 

На европейско равнище, делът на корабите пристигащи или заминаващи от 

пристанищата на ЕС-27 възлиза на 30% от емисиите на CO2 от корабоплаването в 

световен мащаб1. Европейската агенция за околната среда също сочи, че извършваното 

в европейски води корабоплаване допринася за голям дял от NOx (10-20%), SO2 (10-

25%) и общо PM2.5 (10-25%), с приблизително 70% от общия обем на емисиите в 

рамките на 400 км брегова ивица. Епидемиологични изследвания показаха, че емисиите 

от корабоплаване оказват влияние върху здравето, с приблизително 50 000 смъртни 

случаи годишно, причинени от замърсяване на въздуха поради емисии от 

корабоплаване2. 

Въвеждането през 2011 г. от Международната морска организация (ММО) на 

задължителен индекс на енергийна ефективност (EEDI) за определени категории от 

нови кораби и задължителното използване на корабни планове за управление на 

енергийната ефективност (SEEMP) в рамките на съществуващата флота представлява 

първа стъпка към намаляване на емисиите на CO2 от корабоплаване. Все пак, както 

беше признато от Комисията, посочените мерки няма да бъдат достатъчни за 

овладяване на тенденцията за увеличаване на емисиите на CO2 в сектора на морския 

транспорт и за постигане на очертаните в Бялата книга на Комисията от 2011 г. „Пътна 

карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство“ цели за 

намаляване на емисиите до 2050 г. с 40 % (50 %, ако е осъществимо) в сравнение с 2005 

г. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

                                                 
1 Технически доклад на ЕИП № 4/203 – Въздействие на международното корабоплаване върху 

качеството на европейския въздух и изменението на климата 
2 Вж http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Бялата книга на Комисията 

„Пътна карта за постигането на 

Единно европейско транспортно 

пространство“ от 2011 г. призовава за 

намаляване на емисиите до 2050 г. с 

40 % (50 %, ако е осъществимо) в 

сравнение с 2005 г., по-конкретно чрез 

прилагане на принципите 

„ползвателят плаща“ и 

„замърсителят плаща“. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) Резолюцията на Парламента 

относно „Пътна карта за 

постигането на Единно европейско 

транспортно пространство — към 

конкурентоспособна транспортна 

система с ефективно използване на 

ресурсите“ (2011/2096(INI)) призовава 

за единно намаляване на 

територията на целия ЕС с 30% на 

емисиите на CO2 и на вредните 

вещества при корабоплаването, за 

което ще допринесат и 

споразуменията на ММО относно 

индекса за енергийна ефективност и 

плана за управление на енергийната 

ефективност на корабите и призовава 

всичките цели, посочени в настоящия 

параграф, да се разглеждат като 

приоритетни и поради тази причина 

изпълнението им да бъде проверявано 

ежегодно;“ 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Съгласно данни на ММО, чрез 

използване на експлоатационни мерки и 

прилагане на съществуващи технологии 

е възможно да се постигне намаление на 

специфичното енергопотребление и на 

емисиите на СО2 от корабите с до 75 %; 

значителна част от тези мерки могат да 

се считат за икономически изгодни, тъй 

като намалението на разходите за 

гориво осигурява откупуване на 

съответните експлоатационни или 

инвестиционни разходи. 

(3) Съгласно данни на ММО, чрез 

използване на експлоатационни мерки и 

прилагане на съществуващи технологии 

е възможно да се постигне намаление на 

специфичното енергопотребление и на 

емисиите на СО2 от корабите с до 75 %; 

значителна част от тези мерки могат да 

се считат за икономически изгодни, или 

дори за осигуряващи нетни печалби за 

сектора, тъй като намалението на 

разходите за гориво осигурява 

откупуване на съответните 

експлоатационни или инвестиционни 

разходи. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Най-добрият възможен вариант за 

намаляване на емисиите на въглероден 

диоксид от корабоплаването на равнище 

ЕС остава въвеждането на система за 

мониторинг, докладване и верификация 

(МДВ) на емисиите на CO2 на база 

данни за консумацията на гориво на 

корабите, като първа стъпка от 

поетапен подход за включване на 

емисиите от морския транспорт в 

ангажимента на ЕС за намаляване на 

емисиите на парникови газове. 

(4) Най-добрият възможен вариант за 

намаляване на емисиите на въглероден 

диоксид от корабоплаването на равнище 

ЕС остава прилагането на пазарно-

ориентирана мярка, при която 
въвеждането на система за мониторинг, 

докладване и верификация (МДВ) на 

емисиите на CO2 на база данни за 

консумацията на гориво на корабите, е 

първа стъпка от поетапен подход за 

включване на емисиите от морския 

транспорт в ангажимента на ЕС за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове.  
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Резултатите от проведената 

консултация със заинтересовани страни 

и обсъжданията с международни 

партньори показват, че за включването 

на емисиите от морския транспорт в 

ангажимента на ЕС за намаляване на 

емисиите на парникови газове следва да 

се приложи поетапен подход, чиято 

първа стъпка да е въвеждането на 

надеждна система за МДВ на емисиите 

на CO2 от морския транспорт, като 

остойностяването на тези емисии остане 

за следващ етап. Такъв подход би 

улеснил постигането на значителен 

напредък в международен план за 

договаряне на цели за намаление на 

емисиите на парникови газове, както и 

на по-нататъшни мерки за постигане на 

такива намаления при минимални 

разходи. 

(6) Резултатите от проведената 

консултация със заинтересовани страни 

и обсъжданията с международни 

партньори показват, че за включването 

на емисиите от морския транспорт в 

ангажимента на ЕС за намаляване на 

емисиите на парникови газове следва да 

се приложи поетапен подход, чиято 

първа стъпка да е въвеждането на 

надеждна система за МДВ на този 

етап само на емисиите на CO2 от 

морския транспорт, като 

остойностяването на тези емисии остане 

за следващ етап. Такъв подход би 

улеснил постигането на значителен 

напредък в международен план за 

договаряне на цели за намаление на 

емисиите на парникови газове, както и 

на по-нататъшни мерки за постигане на 

такива намаления при минимални 

разходи. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Очаква се въвеждането на 

европейска система за МДВ да доведе 

до 2030 г. до намаление на емисиите с 

2 % в сравнение с обичайната практика, 

както и до намаление до 2030 г. на 

сумарните нетни разходи с до 1,2 

милиарда евро, тъй като тази система би 

допринесла за отстраняване на 

пазарните препятствия, по-специално на 

препятствията, свързани с липсата на 

информация за енергийната 

(7) Очаква се въвеждането на 

европейска система за МДВ да доведе 

до 2030 г. до намаление на емисиите с 

2 % в сравнение с обичайната практика, 

както и до намаление до 2030 г. на 

сумарните нетни разходи с до 1,2 

милиарда евро, тъй като тази система би 

допринесла за отстраняване на 

пазарните препятствия, по-специално на 

препятствията, свързани с липсата на 

информация за енергийната 
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ефективност на корабите. Подобно 

намаление на транспортните разходи би 

улеснило международната търговия. 

Също така, наличието на надеждна 

система за МДВ представлява 

необходимо условие за въвеждането на 

всяка една пазарна мярка или стандарт 

за ефективност, независимо дали ще се 

прилага само в ЕС или глобално. Освен 

това, тази система би осигурила 

надеждни данни, необходими за точно 

задаване на цели за намаление на 

емисиите, както и за оценка на приноса 

на морския транспорт за постигането на 

нисковъглеродна икономика. 

ефективност на корабите. Подобно 

намаление на транспортните разходи би 

улеснило международната търговия. 

Също така, наличието на надеждна 

система за МДВ представлява 

необходимо условие за въвеждането на 

всяка една пазарна мярка или стандарт 

за ефективност. Поради 

международния характер на 

корабоплаването един глобално 

съгласуван подход би бил 

предпочитаният и най-ефективен 

метод за намаляване на емисиите от 

международния воден транспорт. 

Освен това, тази система би осигурила 

надеждни данни, необходими за точно 

задаване на цели за намаление на 

емисиите, както и за оценка на приноса 

на морския транспорт за постигането на 

нисковъглеродна икономика. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Като подлежащи на мониторинг 

следва да се считат всички плавания в 

рамките на ЕС, всички входящи 

плавания от последното посетено 

пристанище извън ЕС до първото 

посетено пристанище в ЕС и всички 

изходящи плавания от пристанище в ЕС 

до следващото посетено пристанище 

извън ЕС. Емисиите на СО2 в 

пристанищата на ЕС, включително от 

кораби на котвена стоянка или движещи 

се в рамките на пристанището също 

следва да бъдат включени в отчитането, 

още повече че съществуват специфични 

мерки, даващи възможност за тяхното 

намаляване или избягване. Тези правила 

следва да се прилагат по 

недискриминационен начин за всички 

кораби, независимо под какъв флаг 

(8) Като подлежащи на мониторинг 

следва да се считат всички плавания в 

рамките на ЕС, всички входящи 

плавания от последното посетено 

пристанище извън ЕС до първото 

посетено пристанище в ЕС и всички 

изходящи плавания от пристанище в ЕС 

до следващото посетено пристанище 

извън ЕС. Емисиите на СО2 в 

пристанищата на ЕС, включително от 

кораби на котвена стоянка или движещи 

се в рамките на пристанището също 

следва да бъдат включени в отчитането, 

още повече че съществуват специфични 

мерки, даващи възможност за тяхното 

намаляване или избягване. Тези правила 

следва да се прилагат по 

недискриминационен начин за всички 

кораби, независимо под какъв флаг 
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плават. плават, след като Комисията е 

установила, че трети държави не са 

повдигнали възражения. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) С оглед на географския обхват и 

свързания с това мониторинг на 

емисиите на CO2 извън 

юрисдикцията на държавите членки, 

както и на включването на 

установени по цял свят 

корабоплавателни дружества, 

Комисията следва да информира 

трети държави — навременно и по 

подходящ начин — относно 

системата за МДВ с цел осигуряване 

на възможно най-голямо 

международно приемане.  

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Европейската система за МДВ 

следва да обхваща също и друга имаща 

значение за климата информация, 

която да дава възможност за 

определяне на ефективността на 

корабите или за допълнителен анализ на 

факторите, причиняващи емисии. 

Подобен обхват дава също 

съгласуваност на европейската система 

за МДВ с международните инициативи 

за въвеждане на стандарти за 

ефективност на съществуващите кораби, 

включващи и експлоатационни мерки, и 

допринася за отстраняване на пазарните 

(11) Европейската система за МДВ 

следва да дава възможност за 

определяне на ефективността на 

корабите или за допълнителен анализ на 

факторите, причиняващи емисии. 

Подобен обхват дава също 

съгласуваност на европейската система 

за МДВ с международните инициативи 

за въвеждане на стандарти за 

ефективност на съществуващите кораби, 

включващи и експлоатационни мерки, и 

допринася за отстраняване на пазарните 

препятствия, свързани с липсата на 
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препятствия, свързани с липсата на 

информация. 

информация. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С оглед да сведе до минимум 

административното натоварване на 

корабособствениците и операторите, 

по-специално по отношение на 

малките и средните предприятия, 

както и за да се оптимизира 

съотношението между разходите и 

ползите от системата за МДВ без 

това да попречи на целта да бъде 

обхванат преобладаващ дял от 

емисиите на парникови газове от 

морския транспорт, следва правилата 

за МДВ да се отнасят само за обектите 

с големи емисии. След подробен 

обективен анализ на размерите и 

емисиите на корабите, тръгващи от 

и пристигащи в пристанища на ЕС, 

бе избрана прагова стойност от 5000 

бруто тона (БТ). Корабите с тонаж 

над 5000 БТ представляват около 

55 % от броя на корабите, 

посещаващи пристанища в ЕС, и 

генерират около 90 % от 

съответните емисии. Тази 

недискриминационна прагова 

стойност би осигурила обхващане на 

най-релевантните пораждащи 

емисии кораби. Евентуална по-ниска 

прагова стойност би довела до по-

голямо административно 

натоварване, а по-висока стойност би 

намалила обхвата на емисиите и по 

този начин би снижила 

ефективността на системата. 

(12) С оглед да се гарантира 

съответствие с действащото 

международно право, по-специално с 

MARPOL VI, следва правилата за МДВ 

да се отнасят до кораби с тонаж от 400 

БТ и повече. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С оглед на допълнително 

намаляване на административните 

дейности на корабособствениците и 

операторите, правилата за мониторинг 

следва да бъдат насочени към емисиите 

на СО2, тъй като това е най-значимият 

парников газ от морския транспорт, 

който участва с до 98 % в общите 

емисии на парникови газове в този 

сектор. 

(13) С оглед на допълнително 

намаляване на административните 

дейности на корабособствениците и 

операторите, правилата за мониторинг 

следва да бъдат насочени на този етап 

само към емисиите на СО2, тъй като 

това е най-значимият парников газ от 

морския транспорт, който участва с до 

98 % в общите емисии на парникови 

газове в този сектор. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Правилата следва да са съобразени 

със съществуващите изисквания и с вече 

наличните данни на борда на корабите; 

по тази причина на 

корабособствениците следва да се даде 

възможност да изберат един от следните 

четири метода за мониторинг: 

използване на разписките за доставено 

гориво (Bunker Fuel Delivery Notes), 

мониторинг на горивния резервоар, 

разходомери за горивото, подавано към 

горивни процеси или пряко измерване 

на емисиите. Направеният избор следва 

да се документира със специфичен за 

конкретния кораб мониторингов план, в 

който да са дадени и допълнителни 

подробности относно прилагането на 

избрания метод. 

(14) Правилата следва да са съобразени 

със съществуващите изисквания и с вече 

наличните данни на борда на корабите; 

по тази причина на 

корабособствениците следва да се даде 

възможност да изберат един от следните 

четири метода за мониторинг: 

използване на разписките за доставено 

гориво (Bunker Fuel Delivery Notes), 

мониторинг на горивния резервоар, 

разходомери за горивото, подавано към 

горивни процеси или пряко измерване 

на емисиите. Направеният избор следва 

да се документира със специфичен за 

конкретния кораб мониторингов план, в 

който да са дадени и допълнителни 

подробности относно прилагането на 

избрания метод. След приключването 

на два периода на докладване 

Комисията следва да отправи 

препоръки във връзка с методите за 

мониторинг по отношение на 
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точността, значението за 

намаляването на емисиите, 

икономическата достъпност и 

административната тежест за 

екипажа.  

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) На настоящия етап европейската 

система за МДВ следва да не включва 

други парникови газове, причиняващи 

изменение на климата, или други 

замърсители на въздуха, за да се избегне 

въвеждането на изисквания за 

инсталиране на измервателни апарати, 

които не са достатъчно надеждни и 

търговски достъпни, което би могло да 

попречи на прилагането на европейската 

система за МДВ. 

(16) На настоящия етап европейската 

система за МДВ следва да не включва 

други парникови газове, причиняващи 

изменение на климата, или други 

замърсители на въздуха, за да се избегне 

въвеждането на изисквания за 

инсталиране на измервателни апарати, 

които не са достатъчно надеждни и 

търговски достъпни, което би могло да 

попречи на прилагането на европейската 

система за МДВ. Ако бъдещият 

технически напредък направи 

възможно измерването на други 

газове, причиняващи изменение на 

климата, без това да е свързано със 

значителна допълнителна тежест за 

корабособствениците, те следва да 

бъдат включени в системата за МДВ. 

Комисията следва да информира 

Европейския парламент относно 

техническото развитие периодично 

приблизително през две години. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) С оглед да се сведе до минимум 

административното натоварване на 

корабособствениците и операторите, 

(17) С оглед да се сведе до минимум 

административното натоварване на 

корабособствениците и операторите, 
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докладването и публикуването на 

докладваната информация следва да 

бъде организирано на годишна база. С 

ограничението публикуваната 

информация във връзка с емисиите, 

консумацията на гориво и 

ефективността да се състои само от 

средногодишни и агрегирани стойности 

се решават също и въпроси, имащи 

отношение към поверителността. 

Докладваните на Комисията данни 

следва да бъдат включвани в 

статистическата информация, доколкото 

тези данни са от значение за 

разработването, създаването и 

разпространението на европейска 

статистика в съответствие с Решение 

2012/504/ЕС на Комисията от 

17 септември 2012 г. относно 

Евростат18. 

докладването и публикуването на 

докладваната информация следва да 

бъде организирано на годишна база. С 

ограничението публикуваната 

информация във връзка с емисиите, 

консумацията на гориво и 

ефективността да се състои само от 

средногодишни и агрегирани стойности 

се решават също и въпроси, имащи 

отношение към поверителността. От 

друга страна е важно на чартьорите 

и други заинтересовани от сектора 

страни да се предоставят конкретни 

данни за маршрут, за да се гарантира, 

че са премахнати пазарните бариери 

и че възнаграждение получават най-

ефективните кораби. Докладваните на 

Комисията данни следва да бъдат 

включвани в статистическата 

информация, доколкото тези данни са от 

значение за разработването, създаването 

и разпространението на европейска 

статистика в съответствие с Решение 

2012/504/ЕС на Комисията от 

17 септември 2012 г. относно 

Евростат18. 

__________________ __________________ 

18 OВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 49. 18 OВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 49. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Регламент (ЕС) № 525/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2013 г. относно механизъм за 

мониторинг и докладване на емисиите 

на парникови газове и за докладване на 

друга информация, свързана с 

изменението на климата22, на 

национално равнище и на равнището на 

ЕС следва да бъде изменен, за да се 

въведат изисквания за мониторинг и 

(23) Регламент (ЕС) № 525/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2013 г. относно механизъм за 

мониторинг и докладване на емисиите 

на парникови газове и за докладване на 

друга информация, свързана с 

изменението на климата22, на 

национално равнище и на равнището на 

ЕС следва да бъде изменен, за да се 

въведат изисквания за мониторинг и 
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докладване от страна на държавите 

членки на емисиите на CO2 от морския 

транспорт съгласно този регламент. 

докладване от страна на държавите 

членки само на емисиите на CO2 от 

морския транспорт съгласно този 

регламент. 

__________________ __________________ 

22 OВ L 165,18, 18.06.2013 г., стр. 13—

40. 

22 OВ L 165,18, 18.06.2013 г., стр. 13—

40. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Европейската система за МДВ 

следва да послужи като модел за 

въвеждане на глобална система за МДВ. 

Една глобална система за МДВ би била 

за предпочитане, тъй като тя би била по-

ефективна поради по-големия си обхват. 

В този контекст, Комисията следва 

да споделя съответна информация по 

прилагането на настоящия 

регламент с ММО и други съответни 

международни организации на 

регулярна база и да предава 

съответни материали в ММО. Когато 

бъде постигнато споразумение за 

глобална система за МДВ, Комисията 

следва да преразгледа европейската 

система за МДВ, за да я съгласува с 

глобалната система. 

(24) Европейската система за МДВ 

следва да послужи като модел за 

въвеждане на глобална система за МДВ. 

Една глобална система за МДВ би била 

за предпочитане, тъй като тя би била по-

ефективна поради по-големия си обхват. 

Когато бъде постигнато споразумение за 

глобална система за МДВ, Комисията 

следва да преразгледа европейската 

система за МДВ, за да я съгласува с 

глобалната система. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) С оглед да се използват най-

добрите налични практики и научни 

данни, на Комисията следва да се 

делегират правомощия да приема актове 

(25) С оглед да се използват най-

добрите налични практики и научни 

данни, на Комисията следва да се 

делегират правомощия да приема актове 
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в съответствие с член 290 от Договора 

по отношение на някои технически 

аспекти на мониторинга и докладването 

на корабните емисии на CO2, както и за 

допълнително уточняване на правилата 

за верификация на докладите за 

емисиите и за акредитиране на 

верификаторите. Особено важно е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да провежда подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище. При подготовката и 

изготвянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно 

предаване по подходящ начин на 

съответните документи на Европейския 

парламент и на Съвета. 

в съответствие с член 290 от Договора 

по отношение на някои технически 

аспекти на мониторинга и докладването 

на този етап само на корабните 

емисии на СО2, както и за 

допълнително уточняване на правилата 

за верификация на докладите за 

емисиите и за акредитиране на 

верификаторите. Особено важно е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да провежда подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище. При подготовката и 

изготвянето на делегираните актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно 

предаване по подходящ начин на 

съответните документи на Европейския 

парламент и на Съвета. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Целта на предлаганото действие, а 

именно да се въведе мониторинг, 

докладване и верификация на корабните 

емисии на CO2 като първа стъпка от 

поетапен подход за намаляване на тези 

емисии, не може да бъде постигната в 

достатъчна степен чрез индивидуални 

действия на държавите членки поради 

международния характер на морския 

транспорт и, следователно, като се имат 

предвид мащабът и ефектите на 

действието, може по-добре да бъде 

постигната на равнището на ЕС. ЕС 

може да приема мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, определен 

в член 5 от Договора. В съответствие с 

принципа на пропорционалност, уреден 

в същия член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

(27) Целта на предлаганото действие, а 

именно да се въведе мониторинг, 

докладване и верификация само на 

корабните емисии на CO2 като първа 

стъпка от поетапен подход за 

намаляване на тези емисии, не може да 

бъде постигната в достатъчна степен 

чрез индивидуални действия на 

държавите членки поради 

международния характер на морския 

транспорт и, следователно, като се имат 

предвид мащабът и ефектите на 

действието, може по-добре да бъде 

постигната на равнището на ЕС. ЕС 

може да приема мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, определен 

в член 5 от Договора. В съответствие с 

принципа на пропорционалност, уреден 

в същия член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 
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на тези цели. на тези цели. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Настоящият регламент следва да 

влезе в сила на 1 юли 2015 г., с оглед да 

се осигури достатъчно време на 

държавите членки и съответните 

заинтересовани страни да предприемат 

необходимите мерки за ефективното 

прилагане на регламента преди да 

започне първият докладван период на 

1 януари 2018 г. 

(29) Настоящият регламент следва да 

влезе в сила на 1 юли 2017 г., с оглед да 

се осигури достатъчно време на 

държавите членки и съответните 

заинтересовани страни да предприемат 

необходимите мерки за ефективното 

прилагане на регламента преди да 

започне първият докладван период на 1 

януари 2022 г. 

Обосновка 

Следва да се осигури време за справяне с настоящата икономическа криза, преди да се 

предприемат твърде обвързващи административни мерки. Следва също да се осигури 

време на следващия Европейски парламент и на следващата Комисия за разглеждане 

на тези текстове, евентуално, за да се изменят преди прилагането им. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В настоящия регламент са определени 

правилата за точно провеждане на 

мониторинг, докладване и верификация 

на емисиите на въглероден диоксид 

(CO2) и на друга имаща значение за 

климата информация по отношение 

на корабите, които пристигат, намират 

се в или отплават от пристанища под 

юрисдикцията на държава членка, с 

оглед да се насърчи намаляването на 

емисиите на СО2 от морския транспорт 

по икономически изгоден начин. 

В настоящия регламент са определени 

правилата за точно провеждане на 

мониторинг, докладване и верификация 

само на емисиите на въглероден 

диоксид (CO2) на този етап, като 

това безспорно е най-същественият 

парников газ, емитиран от морския 

транспорт, от корабите, които 

пристигат, намират се в или отплават от 

пристанища под юрисдикцията на 

държава членка, с оглед да се насърчи 

намаляването на емисиите на СО2 от 

морския транспорт по икономически 
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изгоден начин. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се отнася за 

корабите с тонаж над 5000 бруто тона 

във връзка с техните емисии, отделени 

при плаванията им от последното 

предходно пристанище до пристанище 

под юрисдикцията на държава членка, 

както и от пристанище под 

юрисдикцията на държава членка до 

следващото посетено пристанище, а 

също и при плаванията между 

пристанища под юрисдикцията на 

държава членка. 

1. Настоящият регламент се отнася за 

корабите с тонаж над 400 бруто тона във 

връзка с техните емисии, отделени при 

плаванията им от последното предходно 

пристанище до пристанище под 

юрисдикцията на държава членка, както 

и от пристанище под юрисдикцията на 

държава членка до следващото посетено 

пристанище, а също и при плаванията 

между пристанища под юрисдикцията 

на държава членка. 

Обосновка 

Международното право, по-специално MARPOL VI, се отнася до кораби с тонаж от 

400 БТ и повече. Освен това плавателните съдове с тонаж от 500 БТ често са 

пътнически фериботи, опериращи например покрай бреговата ивица и между 

островите. Следователно те също следва да бъдат обхванати. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „емисии“ означава емисиите в 

атмосферата на СО2 от корабите по 

член 2; 

a) „емисии“ означава само емисиите в 

атмосферата на СО2 от корабите по 

член 2; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – буква л а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лa) „клас за плаване в заледени води“ 

означава обозначение, присъждано на 

кораб от администрацията или от 

организация, призната от 

администрацията, което посочва, че 

корабът е бил проектиран за плаване 

в заледени морски води. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Мониторингът и докладването трябва 

да бъдат цялостни и да обхващат всички 

емисии от изгарянето на горива. 

Дружествата трябва да прилагат 

подходящи мерки за предотвратяване на 

непълноти на данните за докладвания 

период. 

2. Мониторингът и докладването трябва 

да бъдат цялостни и да обхващат 

емисиите на въглероден диоксид от 

изгарянето на горива. Дружествата 

трябва да прилагат подходящи мерки за 

предотвратяване на непълноти на 

данните за докладвания период. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В срок до 31 август 2017 г. 

дружествата трябва да представят на 

съответните верификатори 

мониторингов план, в който да е 

посочен избраният метод за мониторинг 

и докладване на емисиите и на другата 

информация, имаща значение за 

климата, за всеки от техните кораби с 

тонаж над 5000 БТ. 

1. В срок до 31 август 2015 г. 

дружествата трябва да представят на 

съответните верификатори 

мониторингов план, в който да е 

посочен избраният метод за мониторинг 

и докладване на емисиите и на другата 

информация, имаща значение за 

климата, за всеки от техните кораби с 

тонаж над 400 БТ. 

Обосновка 

Предвид категоричния ангажимент от страна на институциите на ЕС до 2013 г. да 
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разширят схемата н ЕС за търговия с емисии на парникови газове, така че да обхваща 

и корабоплавателната промишленост, определянето на срокове, които не биха дали 

възможност за вземането на конкретни краткосрочни мерки е неприемливо. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В дерогация от посоченото в 

параграф 1, за корабите, които попадат в 

обхвата на настоящия регламент за пръв 

път след 1 януари 2018 г., дружеството 

трябва да представи мониторингов план 

без излишно забавяне и не по-късно от 

два месеца след първото посещение на 

съответния кораб в пристанище под 

юрисдикцията на държава членка. 

2. В дерогация от посоченото в 

параграф 1, за корабите, които попадат в 

обхвата на настоящия регламент за пръв 

път след 1 януари 2016 г., дружеството 

трябва да представи мониторингов план 

без излишно забавяне и не по-късно от 

два месеца след първото посещение на 

съответния кораб в пристанище под 

юрисдикцията на държава членка. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) идентификацията и типа на кораба, 

включително името на кораба, неговият 

регистрационен номер в 

Международната морска организация 

(ММО), неговото пристанище на 

регистрация или пристанище на 

домуване, както и името на 

корабособственика; 

a) идентификацията и типа на кораба, 

включително името на кораба, неговият 

регистрационен номер в 

Международната морска организация 

(ММО), неговото пристанище на 

регистрация или пристанище на 

домуване, класа за плаване в заледени 

води, както и името на 

корабособственика; 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – буква з) – подточка iii а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii a) процедурите, отговорностите, 

формулите и източниците на данни 

за определяне и записване на 

изминатото разстояние и 

продължителността на плаването в 

заледени води; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Дружествата трябва да използват 

стандартизирани мониторингови 

планове, базиращи се на образци. 

Техническите правила за съставяне 

на образците за мониторингови планове 

по параграф 1 се определят посредством 

актове за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат от Комисията в 

съответствие с процедурата по член 25, 

параграф 2 от настоящия регламент. 

4. Дружествата трябва да използват 

стандартизирани образци за 

представяне на своите мониторингови 

планове. Формата и съдържанието на 

образците за мониторингови планове по 

параграф 1 се определят посредством 

делегирани актове. Образците са 

възможно най-обикновени и не 

пораждат ненужна бюрокрация. Тези 

делегирани актове се приемат от 

Комисията в съответствие с 

процедурата по член 24 от настоящия 

регламент. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 От 1 януари 2018 г., дружествата 

трябва, на база на одобрени 

мониторингови планове в съответствие 

с член 13, параграф 1, да провеждат 

мониторинг на емисиите на всеки кораб 

на база единично плаване и на годишна 

база, посредством прилагане на 

подходящ метод измежду посочените в 

От 01.01.16, дружествата трябва, на база 

на одобрени мониторингови планове в 

съответствие с член 13, параграф 1, да 

провеждат мониторинг на емисиите на 

всеки кораб на база единично плаване, 

или при редовни корабни линии на 

къси разстояния на месечна база, и на 

годишна база, посредством прилагане 
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част Б от приложение I и посредством 

изчисляване на емисиите в съответствие 

с посоченото в част А от приложение I. 

на подходящ метод измежду посочените 

в част Б от приложение I и 

посредством изчисляване на емисиите в 

съответствие с посоченото в част А от 

приложение I. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 9 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Въз основа на мониторинговия план, 

одобрен в съответствие с член 13, 

параграф 1, за всеки кораб и всяко 

плаване, съответно завършващо до и 

тръгващо от пристанище под 

юрисдикцията на държава членка, 

дружествата трябва да провеждат 

мониторинг, в съответствие с 

посоченото в част А от приложение I 

и приложение II, на следната 

информация: 

Въз основа на мониторинговия план, 

одобрен в съответствие с член 13, 

параграф 1, за всеки кораб и всяко 

плаване, съответно завършващо до и 

тръгващо от пристанище под 

юрисдикцията на държава членка, или 

при редовни корабни линии на къси 

разстояния на месечна база, 
дружествата трябва да провеждат 

мониторинг, в съответствие с 

посоченото в част А от приложение I 

и приложение II, на следната 

информация: 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 9 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) количество отделен CO2; в) само общото количество отделен 

СО2; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 9 – буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) време, прекарано в морето; д) дата и час на началото и края на 

периодите, през които мониторингът 

е преустановен поради извънредни 

ситуации, като например 

животоспасяващи дейности; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 9 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) пренесен товар; заличава се 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 9 – буква ж а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) дата и час на началото и края на 

периодите, през които мониторингът 

е преустановен поради извънредни или 

бедствени ситуации, като например 

животоспасяващи дейности. 

Обосновка 

Извънредните или бедствените ситуации следва да не се взимат предвид. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез дерогация от първия 

параграф, корабите, чиято дейност 

попада изключително в обхвата на 
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настоящия регламент и които 

изпълняват множество плавания на 

ден, са освободени от мониторинг на 

емисиите на база единично плаване. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общо количество отделен CO2; б) само общо количество отделен CO2; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) агрегирани емисии на CO2 от всички 

плавания между пристанища под 

юрисдикцията на държава членка; 

в) само агрегирани емисии на CO2 от 

всички плавания между пристанища под 

юрисдикцията на държава членка; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) агрегирани емисии на CO2 от всички 

плавания, започнали от пристанища 

под юрисдикцията на държава членка; 

г) само агрегирани емисии на CO2 от 

всички плавания между пристанища 

под юрисдикцията на държава членка; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) агрегирани емисии на CO2 от всички д) само агрегирани емисии на CO2 от 
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плавания до пристанища под 

юрисдикцията на държава членка; 

всички плавания до пристанища под 

юрисдикцията на държава членка; 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) емисии на CO2, отделени при котвени 

стоянки в пристанища под 

юрисдикцията на държава членка; 

е) само емисии на CO2, отделени при 

котвени стоянки в пристанища под 

юрисдикцията на държава членка; 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 11 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Започвайки от 2019 г., ежегодно — в 

срок до 30 април от съответната година, 

дружествата трябва да представят на 

Комисията и на властите в държавите 

членки, под чиито флагове плават 

техните кораби, доклад за емисиите, 

включващ данни за емисиите и друга 

имаща значение за климата информация 

за целия докладван период и за всеки 

кораб под тяхно разпореждане, който 

доклад да е верифициран като 

задоволителен от верификатор, в 

съответствие с изискванията, посочени в 

член 14. 

1. Започвайки от 2017 г., ежегодно — в 

срок до 30 април от съответната година, 

дружествата трябва да представят на 

Комисията и на властите в държавите 

членки, под чиито флагове плават 

техните кораби, доклад за емисиите, 

включващ данни за емисиите и друга 

имаща значение за климата информация 

за целия докладван период и за всеки 

кораб под тяхно разпореждане, който 

доклад да е верифициран като 

задоволителен от верификатор, в 

съответствие с изискванията, посочени в 

член 14. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 – буква а) – подточка iii а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (iii a) класа за плаване в заледени води 
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на кораба, 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 12 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Докладът за емисиите по член 11 

трябва да се подава с използване на 

автоматични системи и цялостни 

формати за обмен на данни, 

включително електронни образци. 

1. За да се намали 

административната тежест за 

дружествата, докладът за емисиите 

по член 11 се внася като ес използват 

автоматични системи, стандарти за 

обмен на данни и   електронни 

образци. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 12 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Техническите правила за съставяне 

на формата за обмен на данни и 

електронните образци по параграф 1 се 

определят посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат от Комисията в съответствие 

с процедурата по член 25, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

2. Правилата за предаване на данни на 

Комисията, включително 

стандартите за обмен на данни и 

форматът на електронните образци по 

параграф 1, се определят посредством 

делегирани актове. Тези делегирани 

актове се приемат от Комисията в 

съответствие с процедурата по член 24 

от настоящия регламент. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 17 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Верификаторът трябва незабавно да 

информира Комисията и съответния 

орган на държавата, под чийто флаг 

плава дадения кораб, за издаването на 

4. Верификаторът трябва незабавно да 

информира Комисията и съответния 

орган на държавата, под чийто флаг 

плава дадения кораб, за издаването на 
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всеки документ за спазени изисквания, 

както и да предаде информацията по 

параграф 2 посредством използване на 

автоматични системи и цялостни 

формати за обмен на данни (complete 

data exchange formats), включително 
електронни образци, въведени от 

Комисията в съответствие с 

процедурата, посочена в настоящия 

регламент. 

всеки документ за спазени изисквания, 

както и да предаде информацията по 

параграф 2 посредством използване на 

автоматични системи, стандарти за 

обмен на данни и електронни образци, 

въведени от Комисията в съответствие с 

процедурата, посочена в настоящия 

регламент. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 17 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Техническите правила за съставяне 

на формата за обмен на данни и 

електронните образци по параграф 4 се 

определят посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат от Комисията в съответствие 

с процедурата по член 25, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

5. Правилата за предаване на данни на 

Комисията, включително 

стандартите за обмен на данни и 

форматът на електронните образци по 

параграф 4, се определят посредством 

делегирани актове. Тези делегирани 

актове се приемат от Комисията в 

съответствие с процедурата по член 24 

от настоящия регламент. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 18 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 От 30 юни 2019 г. корабите, 

пристигащи в или заминаващи от 

пристанище под юрисдикцията на 

държава членка, трябва да имат на 

борда си валиден документ, 

удостоверяващ че са спазени 

изискванията за мониторинг и 

докладване за съответния докладван 

период, издаден в съответствие с член 

17. 

От 30 юни 2017 г. корабите, пристигащи 

в или заминаващи от пристанище под 

юрисдикцията на държава членка, 

трябва да имат на борда си валиден 

документ, удостоверяващ че са спазени 

изискванията за мониторинг и 

докладване за съответния докладван 

период, издаден в съответствие с член 

17. 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 20 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки трябва да въведат 

система от санкции за неспазване на 

изискванията за мониторинг и 

докладване, формулирани в членове 8—

12, и трябва да вземат всички 

необходими мерки за осигуряване на 

прилагането на тези санкции. Така 

определените санкции трябва да бъдат 

не по-малко строги в сравнение със 

санкциите, предвидени по националното 

законодателство в областта на емисиите 

на парникови газове по отношение на 

неспазването на задължения за 

докладване от операторите, и трябва да 

бъдат ефективни, пропорционални и 

възпиращи. Държавите членки трябва да 

нотифицират тези разпоредби до 

Комисията в срок до 1 юли 2017 г., 

както и да нотифицират незабавно до 

Комисията всякакви последващи 

изменения, засягащи тези разпоредби. 

1. Държавите членки трябва да въведат 

система от санкции за неспазване на 

изискванията за мониторинг и 

докладване, формулирани в членове 8—

12, и трябва да вземат всички 

необходими мерки за осигуряване на 

прилагането на тези санкции. Така 

определените санкции трябва да бъдат 

не по-малко строги в сравнение със 

санкциите, предвидени по националното 

законодателство в областта на емисиите 

на парникови газове по отношение на 

неспазването на задължения за 

докладване от операторите, и трябва да 

бъдат ефективни, пропорционални и 

възпиращи. Държавите членки трябва да 

нотифицират тези разпоредби до 

Комисията в срок до 1 юли 2015 г., 

както и да нотифицират незабавно до 

Комисията всякакви последващи 

изменения, засягащи тези разпоредби. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 21 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ежегодно в срок до 30 юни 

Комисията ще осигурява публичен 

достъп до данните за емисиите, 

докладвани в съответствие с член 11, 

както и до информацията за спазването 

от страна на дружествата на 

изискванията за мониторинг и 

докладване, определени в членове 11—

17. 

1. Ежегодно в срок до 30 юни 

Комисията ще осигурява публичен 

достъп до обобщените данни за 

емисиите, докладвани в съответствие с 

член 11, както и до информацията за 

спазването от страна на дружествата на 

изискванията за мониторинг и 

докладване, определени в членове 11—

17. 
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Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) идентификация на кораба (име, 

регистрационен номер в ММО и 

пристанище на регистрация или 

пристанище на домуване); 

a) идентификация на кораба (име, 

регистрационен номер в ММО и 

пристанище на регистрация или 

пристанище на домуване и класа за 

плаване в заледени води на кораба); 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) годишните емисии на CO2; г) само годишните емисии на CO2; 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 22 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията трябва да информира 

ММО и другите съответни 

международни организации на 

регулярна база относно прилагането на 

настоящия регламент, с оглед да улесни 

разработването на международни 

правила в рамките на ММО за 

мониторинг, докладване и 

верификация на емисиите на парникови 

газове от морския транспорт. 

1. Комисията трябва да информира 

ММО и другите съответни 

международни организации на 

регулярна база относно прилагането на 

настоящия регламент, с намерението 

да приведе регламента в 

съответствие с напредъка, 

постигнат от ММО в областта на 

мониторинга, докладването и 

верификацията на емисиите на 

парникови газове от морския транспорт. 
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Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 22 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато бъде постигнато 

международно споразумение за 

глобални мерки за намаляване на 

емисиите на парникови газове от 

морския транспорт, Комисията трябва 

да преразгледа настоящия регламент и, 

ако това е уместно, да предложи 

съответни изменения в него. 

3. Когато бъде постигнато 

международно споразумение за 

глобални мерки за намаляване на 

емисиите на парникови газове от 

морския транспорт, Комисията трябва 

да преразгледа настоящия регламент и 

да гарантира привеждане в 

съответствие на имащите значение 

международни разпоредби, 

установени от ММО. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 На Комисията се предоставя 

правомощие да приема делегирани 

актове, с които да допълва и изменя 

разпоредбите в приложения I и II, 

така че да се вземат предвид 

актуалните научни данни, както и 

съответните данни на борда на 

корабите и съответните 

международни правила и 
международно приети стандарти, а 

също и с оглед да се установяват най-

точните и ефективни методи за 

мониторинг на емисиите и за 

подобряване на качеството на 

изискваната информация във връзка с 

мониторинга и докладването на 

емисиите; това правомощие се 

предоставя на Комисията при 

условията, посочени в член 24, и 

доколкото се отнася за несъществени 

елементи на настоящия регламент. 

На Комисията се предоставя 

правомощие да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24, с 

който се изменя приложение І, така че 

да се приспособят методите на 

наблюдение към научния и 

техническия прогрес и международно 

признатите стандарти, с цел 

повишаване на надеждността, 

валидността и точността на 

данните за емисиите. 
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 На Комисията се предоставя 

правомощие да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24, с 

който се изменя приложение ІІ, така 

че допълнително да се уточнят и да 

се приспособят методите на 

наблюдение на свързаната с климата 

информация към научния и 

техническия прогрес и международно 

признатите стандарти, с цел 

повишаване на надеждността, 

валидността и точността на 

данните за емисиите. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в членове 15, 16 и 23, 

се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от 1 

юли 2015 г. 

1. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в членове 12а, 15, 16 и 

23, се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от [дд/мм/гггг] 

[датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегирането на правомощие, 

посочено в член 23, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощие. То влиза в сила в деня 

след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. Решението не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

2. Делегирането на правомощия, 

посочени в членове 12а, 15, 16 и 23, 

може да бъде оттеглено по всяко време 

от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То влиза в 

сила в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. Решението 

не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Делегиран акт, който е приет 

съгласно член 23, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта 

до Европейския парламент и Съвета, 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок 

може да бъде удължен с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

4. Делегиран акт, приет съгласно 

членове 12а, 15, 16 и 23, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът са повдигнали 

възражения в срок от два месеца от 

уведомлението до тях за съответния 

акт, или ако преди изтичането на този 

срок както Европейският парламент, 

така и Съветът са уведомили 

Комисията, че са решили да не 

повдигат възражения. Този срок може 

да бъде удължен с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 27 - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Настоящият регламент влиза в сила на 

1 юли 2015 година. 

Настоящият регламент влиза в сила на 

1 юли 2014 година. 

Обосновка 

За да се подготви прилагането на регламента през 2015 г., е необходимо достатъчно 

време за подготовка на съответните разпоредби. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Приложение I – част Б – точка 1 – парагараф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Този метод се базира на количеството и 

вида на горивото, посочени в 

разписките за доставено гориво (BDN), 

в съчетание с периодични проверки на 

запасите от гориво в резервоарите въз 

основа на данни за запълването на 

резервоарите. Горивото в началото на 

периода плюс доставките минус 

горивото в края на периода и 

разтоварените от резервоарите 

количества гориво между началото и 

края на периода дават като резултат 

колко е консумираното количество 

гориво през съответния период. 

Този метод се базира на количеството и 

вида на горивото, посочени в 

разписките за доставено гориво (BDN), 

където е налично, в съчетание с 

периодични проверки на запасите от 

гориво в резервоарите въз основа на 

данни за запълването на резервоарите. 

Горивото в началото на периода плюс 

доставките минус горивото в края на 

периода и разтоварените от 

резервоарите количества гориво между 

началото и края на периода дават като 

резултат колко е консумираното 

количество гориво през съответния 

период. 
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