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Изменение 35
Urszula Krupa

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата, одобрена от 
името на Европейската общност с 
Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 
декември 1993 г.1 за сключване на 
Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата 
(РКОНИК), е да се стабилизират 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на ниво, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса в климатичната система.

(1) Крайната цел на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата, одобрена от името на 
Европейската общност с Решение 
94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 
1993 г. за сключване на Рамковата 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата (РКОНИК), е да 
се стабилизират концентрациите на 
парникови газове в атмосферата на 
ниво, което би предотвратило опасна 
антропогенна намеса в климатичната
система на Земята.

Or. pl

Обосновка

This amendment seeks to specify what climate system is concerned, and thus to indicate that 
climate change is a global (planetary) problem, and not a local problem.

Изменение 36
Anders Wijkman

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 

                                               
1 ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11
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постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни трябва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 
емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г.

постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни като цяло и в частност 
Европейския съюз трябва да продължат 
да играят водеща роля, поемайки 
ангажимент за колективно намаляване 
на своите емисии на парникови газове с 
около 30 % до 2020 г. в сравнение с 
1990 г. и с около 60% до 2035 г. 
Крайната цел е постепенното 
премахване на емисиите от 
изкопаеми ресурси в рамките на 
Европейския съюз до 2050 г.

Or. en

Изменение 37
Edite Estrela

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 
постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2°C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50% 

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 
постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
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спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни трябва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 
емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г.

спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката следва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни следва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 
емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г. и с 
60 до 80 % до 2050 г.

Or. pt

Обосновка

The European Council pointed out, at its March 2007 meeting, that long-term emssion 
reductions of 60 to 80% by 2050 would be required.

Изменение 38
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 
постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни трябва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 

(2) Становището на Общността, 
изразено последно на съвещание на 
Съвета по околна среда от 5 ноември 
2007 г. в Брюксел, е че за да бъде 
постигната тази цел, световната 
средногодишна температура на 
повърхността не бива да надхвърля с 
повече от 2 °C нивата от преди началото 
на индустриализацията, което 
предполага, че глобалните емисии на 
парникови газове трябва да бъдат 
намалени към 2050 г. най-малко с 50 % 
спрямо нивото от 1990 г. Всички 
сектори на икономиката трябва да 
допринесат за постигането на това 
намаление на емисиите. Развитите 
страни трябва да продължат да играят 
водеща роля, поемайки ангажимент за 
колективно намаляване на своите 
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емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г.

емисии на парникови газове с около 
30 % до 2020 г. в сравнение с 1990 г. и с 
около 50% до 2050 г.

Or. en

Обосновка

Reduction in the order of 80% by 2050 compared to 1990 is too ambitious task, difficult to be 
practically realized. The task will be complicated by the fact that the proposed Directive 
covers around 60 % of the total greenhouse emissions (it will cover about 40 % after 
accepting the amendment of Directive 2003/87/EC), whose source are small scale emitters, 
such as transport (cars, trucks), buildings (in particular heating), services, smaller industrial 
installations, agriculture, waste, etc. that are very difficult for handling.

Изменение 39
Evangelia Tzampazi

Предложение за решение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) С цел да се гарантира, че 
потенциалът за намаляване на
потреблението на енергия в ЕС с 20 % 
до 2020 г. е реализиран, 
индикативната цел на Плана за 
действие за енергийна ефективност: 
Реализиране на потенциала 
(COM(2006)0545) следва да стане 
задължителна за държавите-членки. 
За тази цел Комисията приема 
законодателни мерки не по-късно от 
2009 г.

Or. en

Обосновка

The efficiency target set by the EU is the only 2020 objective that is not legally binding. 
Achieving this potential must be a primary aim in all sectors. Savings of energy due to the 
achievement of the target of energy efficiency will lead to a reduction of overall emissions and 
more particularly from the emissions of the building and transport sector. Converting the 
energy efficiency target into a legally binding objective is the only way to secure focus on 
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energy conservation and put a clear obligation on EU governments to invest in energy 
efficiency. 

Изменение 40
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета създаде схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, обхващаща определени 
сектори на икономиката. За да бъде 
постигнато по икономически ефективен 
начин намаление на емисиите на 
парникови газове с най-малко 20 % към 
2020 г. в сравнение с 1990 г., е 
необходимо всички сектори на 
икономиката да дадат своя принос за 
това намаление. Затова държавите-
членки трябва да предприемат 
допълнителни политически действия и 
мерки за да ограничат още повече 
емисиите на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО.

(5) Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета създаде схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, обхващаща определени 
сектори на икономиката. За да бъде 
постигнато по икономически ефективен 
начин намаление на емисиите на 
парникови газове с най-малко 40% към 
2020 г. в сравнение с 1990 г., е 
необходимо всички сектори на 
икономиката да дадат своя принос за 
това намаление. Затова държавите-
членки трябва да предприемат 
допълнителни политически действия и 
мерки за да ограничат още повече 
емисиите на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО в съответствие 
с целите от Киото за годините от 
2012 нататък.

Or. en

Обосновка

According to the most recent scientific assessments coming from the Tallberg forum it should 
be necessary to reach a 40% reduction of GHG emissions , while working to achieve a 
coherent follow up to continue and strengthen the Kyoto protocol objectives. Without aiming  
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to achieve significant reduction as part of  relevant industrial countries in coherence with 
targets as suggested by IPCC 4th report no reliable international agreement will be achieved.

Изменение 41
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Държавите-членки повишават 
енергийната ефективност във всички 
икономически сектори. За да се 
гарантира, че потенциалът за 
намаляване на потреблението на 
енергия в ЕС с 20 % до 2020 г. е 
реализиран, индикативната цел на 
Плана за действие за енергийна 
ефективност: Реализиране на 
потенциала (COM(2006)0545) следва 
да бъде обвързваща за държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Energy conservation is the most cost-effective way to tackle climate change.  The direct cost 
of the EU's inability to use energy efficiently amounts to more than 100 billion euros annually 
by 2020 according to the Action Plan for Energy Efficiency. The Plan, furthermore, states 
that  it is still technically and economically feasible to save at least 20% of total primary 
energy by 2020 on top of what would be achieved by price effects and structural changes in 
the economy, natural replacement of technology and measures already in place.

Изменение 42
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Делът на всяка държава-членка (6) Делът на всяка държава-членка 
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трябва да бъде определен в 
съответствие с равнището на нейните 
емисии през 2005 г. – последната 
година, за която съществуват 
проверени и достъпни данни за 
емисиите на парникови газове.

следва да бъде определен в съответствие 
с равнището на нейните емисии през 
1990 г., т.е. в съответствие с 
Протокола от Киото.

Or. pl

Обосновка

Some states have fully met their obligations under the Kyoto Protocol and significantly 
reduced their CO2 emissions while others, despite having signed the Protocol, have made no 
progress in the matter. It would be wrong to penalise the former by rewarding the latter.

Изменение 43
Riitta Myller

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Делът на всяка държава-членка 
трябва да бъде определен в 
съответствие с равнището на нейните 
емисии през 2005 г. – последната 
година, за която съществуват 
проверени и достъпни данни за 
емисиите на парникови газове.

(6) Делът на всяка държава-членка 
следва да бъде определен в съответствие 
с равнището на нейните емисии през 
периода 2005 - 2006 г.

Or. fi

Изменение 44
Riitta Myller

Предложение за решение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Всяка държава-членка следва да 
изготви национален план за действие, 
в който да посочи по какъв начин 
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възнамерява да постигне своята цел 
за намаляване на емисиите в 
секторите, невключени в схемата за 
търговия с емисии. Всеки план за 
действие следва да бъде представен 
заедно със стратегия за насърчаване 
на енергийната ефективност.

Or. fi

Изменение 45
Riitta Myller

Предложение за решение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Намаляването на емисиите в 
секторите, невключени в схемата за 
търговия с емисии, зависи в 
значителна степен от действията на 
отделните граждани. Държавите-
членки следва да гарантират 
подходяща подготовка на 
гражданите и да разполагат с 
необходимите ресурси за усвояването 
на най-добрите възможни технологии 
и решения. Гражданите следва да 
бъдат насърчавани да възприемат 
енергоспестяващ начин на живот, 
включително чрез образование и 
независима информация. Като един 
от елементите на този процес 
държавите-членки следва да улеснят 
функционирането на безпристрастна 
система за консултации по енергийни 
въпроси на местно или регионално 
равнище.

Or. fi
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Изменение 46
Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на 
солидарност между тях и 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита 
относителният БВП на глава от 
населението на държавите-членки. 
На държави-членки с относително 
нисък БВП на глава от населението в 
момента и, следователно, с висок 
прогнозиран ръст на БВП, трябва да 
се разреши да увеличат своите емисии 
на парникови газове в сравнение с 2005 
г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос 
към изпълнението на ангажимента 
на Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва 
да намалят своите емисии на 
парникови газове в сравнение с 2005 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

To reach a satisfactory international agreement in Copenhagen we should oblige all the 
countries to reduce or at least keep on the same level the emissions by 2020 also in the non-
ETS sector. Using the GDP/capita as the only indicator we send a wrong message to the less 
developed countries e.g. China, India and encourage them to raise their emissions. To avoid 
that we have to ask the European Commission to elaborate a new indicator that includes the 
emissions too and redistribute the percentages among the Member States in a way that no one 
is allowed to raise its emission.
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Изменение 47
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита 
относителният БВП на глава от 
населението на държавите-членки. На 
държави-членки с относително нисък 
БВП на глава от населението в 
момента и, следователно, с висок 
прогнозиран ръст на БВП, трябва да 
се разреши да увеличат своите емисии 
на парникови газове в сравнение с 2005 
г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос 
към изпълнението на ангажимента 
на Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва 
да намалят своите емисии на 
парникови газове в сравнение с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите следва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита БВП на 
държавите-членки и количеството на 
техните емисии на парникови газове 
на глава от населението. 

Or. pl

Обосновка

To be fair from an ecological point of view, major CO2 emitters should bear more 
responsibility in combating climate change.
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Изменение 48
Urszula Krupa

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно,
с висок прогнозиран ръст на БВП,
трябва да се разреши да увеличат 
своите емисии на парникови газове в 
сравнение с 2005 г., но те трябва да 
ограничат това увеличение за да дадат 
своя принос към изпълнението на 
ангажимента на Общността за общо 
намаляване. Държави-членки с 
относително висок БВП на глава от 
населението следва да намалят своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите следва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и следователно с 
висок прогнозиран ръст на БВП следва
да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г., така че да могат да 
изравнят своя БВП на глава от 
населението с останалите държави-
членки на Общността. Тези държави-
членки могат да ограничат това 
увеличение до равнище, позволяващо 
постигането на тази цел. Държави-
членки с относително висок БВП на 
глава от населението следва да намалят 
своите емисии на парникови газове в 
сравнение с 2005 г.

Or. pl

Обосновка

The most important goal for the Community as a whole is to harmonise GDP levels across the 
EU. It is not in the interests of the Community as a whole to block economic development 
opportunities for low per capita GDP countries. For some countries, the only means of 
securing essential energy resources in sufficient quantities in the short term is to produce 
energy on the basis of coal combustion. In view of the current level of development of carbon 
capture and storage (CCS) techniques and the related costs, it is impossible to reduce CO2 
emissions resulting from coal combustion in line with Community legislation.
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Изменение 49
Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в 
цялата Общност, като се отчита 
относителният БВП на глава от 
населението на държавите-членки. 
На държави-членки с относително 
нисък БВП на глава от населението в 
момента и, следователно, с висок 
прогнозиран ръст на БВП, трябва да 
се разреши да увеличат своите емисии 
на парникови газове в сравнение с 2005 
г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос 
към изпълнението на ангажимента 
на Общността за общо намаляване.
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва
да намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на равното 
третиране, като се отчитат 
предходните усилия и постижения на 
държавите-членки между 1990 и 2005 
г.  Тези, които са положили 
значителни усилия за намаляване на 
техните емисии, следва да бъдат 
възнаградени за примера и да 
мотивират изоставащите. Всички 
държави-членки трябва да намалят 
своите емисии на парникови газове до 
2020 г.

Or. en

Обосновка

To reach a satisfactory international agreement in Copenhagen we should oblige all the 
countries to reduce or at least keep on the same level the emissions by 2020 also in the non-
ETS sector. Using the GDP/capita as the only indicator we send a wrong message to the less 
developed countries e.g. China, India and encourage them to raise their emissions. To avoid 
that we have to ask the European Commission to elaborate a new indicator that includes the 
emissions too and redistribute the percentages among the Member States in a way that no one 
is allowed to raise its emission.
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Изменение 50
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, 
следователно, с висок прогнозиран 
ръст на БВП, трябва да се разреши да 
увеличат своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 2005 г., но те 
трябва да ограничат това увеличение за 
да дадат своя принос към изпълнението 
на ангажимента на Общността за общо 
намаляване. Държави-членки с 
относително висок БВП на глава от 
населението следва да намалят своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента в сравнение със 
средния за ЕС, трябва да се разреши да 
увеличат съответно своите емисии на 
парникови газове в сравнение с 2005 г., 
но независимо от това те трябва да 
ограничат това увеличение за да дадат 
своя принос към изпълнението на 
ангажимента на Общността за общо 
намаляване. Държави-членки с 
относително висок БВП на глава от 
населението следва следователно да 
намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 2005 г. с по-
значимо равнище, за да спазят 
ангажимента на Общността.

Or. en

Обосновка

It is important to clarify that a solidarity mechanism will work only if all Member states  
comply with respecting the overall Community commitment and possible growth in emission 
is allowed in a temporary way.



PE409.395v01-00 16/68 AM\730633BG.doc

BG

Изменение 51
Peter Liese

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите трябва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки. На държави-членки 
с относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
трябва да се разреши да увеличат 
своите емисии на парникови газове в 
сравнение с 2005 г., но те трябва да 
ограничат това увеличение за да дадат 
своя принос към изпълнението на 
ангажимента на Общността за общо 
намаляване. Държави-членки с 
относително висок БВП на глава от 
населението следва да намалят своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г.

(7) Усилията на държавите-членки за 
намаляване на емисиите следва да се 
основават на принципа на солидарност 
между тях и необходимостта от 
устойчив икономически растеж в цялата 
Общност, като се отчита относителният 
БВП на глава от населението на 
държавите-членки и вече поетите 
ангажименти за намаляване съгласно 
споразумението за споделяне на 
тежестите. На държави-членки с 
относително нисък БВП на глава от 
населението в момента и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
следва да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 2005 г., но те трябва да ограничат това 
увеличение за да дадат своя принос към 
изпълнението на ангажимента на 
Общността за общо намаляване. 
Държави-членки с относително висок 
БВП на глава от населението следва да 
намалят своите емисии на парникови 
газове в сравнение с 2005 г. 

Or. de

Обосновка

Under the Commission proposal some Member States would have the allowance to emit more 
than under the Kyoto target. This would be completely unfair to those Member States that 
have already fulfilled their Kyoto target and it would be a devastating signal for third 
countries. That is why the author of the amendment seeks to change the figures for these 
countries to reduce the emissions allowed under  burden sharing. The emissions that are 
saved by this adjustment should be used to adapt the linear factor in the emissions trading to 
get to a more realistic target for the ETS sector.
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Изменение 52
Peter Liese

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20 % в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20 % спрямо равнището от 2005 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20% в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20% спрямо равнището от 2005 г. 
Освен това за никоя държава-членка 
не следва да се определя количество 
емисии за 2020 г., по-високо от 
количеството, получено в резултат 
на ангажимента за намаляване на 
емисиите съгласно споразумението за 
споделяне на тежестите за периода 
от 2008 до 2012 г. Намаляването на 
емисиите на парникови газове следва да 
бъде осъществено в периода от 2013 г. 
до 2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. de

Обосновка

Under the Commission proposal some Member States would have the allowance to emit more 
than under the Kyoto target. This would be completely unfair to those Member States that 
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have already fulfilled their Kyoto target and it would be a devastating signal for third 
countries. That is why the author of the amendment seeks to change the figures for these 
countries to reduce the emissions allowed under  burden sharing. The emissions that are 
saved by this adjustment should be used to adapt the linear factor in the emissions trading to 
get to a more realistic target for the ETS sector.

Изменение 53
Adam Gierek

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 20 % в сравнение с 2005 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20 % спрямо равнището от 2005 г. 
Намаляването на емисиите на 
парникови газове трябва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

(8) За да се гарантира и в бъдеще 
справедливо разпределение на усилията 
за изпълнението на независимия 
ангажимент на Общността между 
държавите-членки, не бива да се изисква 
от нито една държава да намали своите 
емисии на парникови газове към 2020 г. 
с повече от 30% в сравнение с 1990 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 30% спрямо равнището от 1990 г.
Намаляването на емисиите на 
парникови газове следва да бъде 
осъществено в периода от 2013 г. до 
2020 г., като се позволява на всяка 
държава-членка да направи пренос от 
следващата година на количество 
емисии, равно на 2% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, а на държава-
членка, чиито емисии са под 
допустимата граница, да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. pl

Обосновка

The correction of the percentage figure, from 20 to 30, is linked to the change of reference 
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year from 2005 to 1990.

Изменение 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Държавите-членки могат да 
оправдаят неограничени нива на 
намаляване на вътрешните емисии на 
парникови газове над и отвъд 
техните прагове на емисии на 
парникови газове, въз основа на 
позитивни действия и политики, 
които имат съпътстващи ползи. В 
това отношение следва да се отдаде 
първостепенно значение на 
съпътстващите ползи за 
общественото здраве (особено във 
връзка с качеството на въздуха) и 
подобряване на безопасността, 
запазване на екосистемата и 
биоразнообразието, намаляване на 
бедността, увеличаване на 
заетостта и енергийната 
безопасност. 

Or. en

Обосновка

The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change working 
group III on mitigation clearly indicates that the co-benefits of action in the form of reduced 
air pollution, more energy security or more rural employment offset mitigation costs. There is 
a general consensus for all world regions analyzed that near-term health and other benefits 
from GHG reductions can be substantial, both in industrialised and developing countries. 
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Изменение 55
Robert Goebbels

Предложение за решение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Емисиите на парникови газове от 
сектори, непопадащи в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО, следва 
да намаляват след 2020 г. ежегодно в 
линейна прогресия. Въпреки това е 
безполезно да се определят 
прекомерно амбициозни намаления от 
настоящия момент до 2050 г., тъй 
като нито научните познания, нито 
технологичното развитие позволяват 
да се правят реалистични проекти, 
излизащи извън рамките на 
следващите двадесет години.

Or. FR

Обосновка

Setting extrémal ambitions tarets for 2050 Is unrealistic. Unless an international agreement is 
concluded, European efforts are doomed to failure. Why publicise alone as of now what 
should be a common effort?

Изменение 56
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел да се гарантира ясно и 
надеждно спазване от държавите-
членки, Комисията въвежда 
механизъм за налагане на преки 
санкции срещу отделните държави-
членки, които не изпълняват 
задълженията си по настоящото 
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решение.

Or. en

Изменение 57
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки трябва да гарантират, че тяхната 
политика на придобиване на такива 
кредити разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни, при условие че те са 
реализирани и ще се изпълняват чрез 
възобновяеми енергийни източници,
преди постигането на международно 
споразумение по изменение на климата. 
Държавите-членки трябва да 
гарантират, че тяхната политика на 
придобиване на такива кредити 
разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

Or. en

Обосновка

 Already achieved projects in third countries or new ones to be implemented should be taken 
into account in emission credits recognition only if renewable energy sources are applying.
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Изменение 58
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от проекти за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни преди постигането на 
международно споразумение по 
изменение на климата. Държавите-
членки трябва да гарантират, че тяхната 
политика на придобиване на такива 
кредити разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

(9) За да осигури гъвкавост за 
държавите-членки при изпълнението на 
техните ангажименти, да насърчи 
устойчивото развитие в трети страни, 
по-специално в развиващите се страни, 
и за да предложи сигурност за 
инвеститорите, Общността трябва да 
продължи да признава определен брой 
кредити от видове проекти "Златен 
стандарт" за намаляване на емисиите 
на парникови газове в трети страни 
преди постигането на международно 
споразумение по изменение на климата. 
Държавите-членки трябва да 
гарантират, че тяхната политика на 
придобиване на такива кредити 
разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
бъдещо международно споразумение по 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 59
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се изравнят различията в
разходите за намаляване на 
емисиите, пред които са изправени 
различните държави-членки като се 
позволи по-голяма географска 
гъвкавост и същевременно се засили 
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икономическата рентабилност на 
цялостния ангажимент, поет от 
Общността, държавите-членки 
следва да имат възможност да 
прехвърлят част от позволените си 
права за емисии на парникови газове 
на други държави-членки. Тези 
прехвърляния следва да се уреждат 
чрез двустранни споразумения, а 
прозрачността да се гарантира 
посредством осведомяване на 
Комисията и вписване на 
прехвърлянето в регистрите на 
съответните две държави-членки.

Or. en

Обосновка

With this proposal the cost-efficiency increases when it comes to meeting the EU target on 
emission cuttings. This voluntary possibility might also help those countries that, due to lack 
of resources, will have difficulties cutting their emissions, since it enables financing of further 
action/measures in the transferring country based on the funds received from the transfers. 
All member-states that wishes to participate will benefit. But most of all the environment 
benefits the most since efficient use of our resources are fundamental for good environmental 
policy.

Изменение 60
Anders Wijkman

Предложение за решение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се изравнят различията в 
разходите за намаляване на емисиите, 
пред които са изправени различните 
държави-членки като се позволи по-
голяма географска гъвкавост и 
същевременно се засили 
икономическата рентабилност на 
цялостния ангажимент, поет от 
Общността, държавите-членки следва 
да имат възможност да прехвърлят 
част от позволените си права за 
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емисии на парникови газове на други 
държави-членки. Тези прехвърляния 
следва да се уреждат чрез двустранни 
споразумения, а прозрачността да се 
гарантира посредством осведомяване 
на Комисията и вписване на 
прехвърлянето в регистрите на 
съответните две държави-членки.

Or. en

Обосновка

This proposal opens up for trade of emissions between Member States. Since MS have 
different marginal abatement costs this increase the cost-efficiency of achieving the EU target 
without changing the total reductions of GHG emissions to be done within EU.

Изменение 61
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Затова държавите-членки трябва да 
могат да използват кредити, издадени за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати през периода 2008—
2012 г. в резултат на реализирането на 
видове проекти, приети от всички 
държави-членки през този период. 
Държавите-членки трябва да могат да 
използват също кредити за намаления 
на емисиите на парникови газове, 
постигнати след периода 2008—2012 г. 
в резултат на регистрирани и 
осъществени през периода 2008—
2012 г. проекти и в резултат на 
реализирането на видове проекти 
(„категории проекти“), приети от 
всички държави-членки през този 
период.

(10) Затова държавите-членки трябва да 
могат да използват кредити, издадени за 
намаления на емисиите на парникови 
газове, постигнати през периода 2008—
2012 г. в резултат на реализирането на 
видове проекти "Златен стандарт". 
Държавите-членки трябва да могат да 
използват също кредити за намаления 
на емисиите на парникови газове, 
постигнати след периода 2008—2012 г. 
в резултат на регистрирани и 
осъществени през периода 2008—
2012 г. видове проекти "Златен 
стандарт".

Or. en
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Обосновка

More stringent criteria for JI/CDM credits are necessary to ensure that Member States only 
use credits from high quality projects to reach their reduction targets.   The Gold Standard 
uses a very strict definition of additionality and sustainable development to accredit CDM 
projects.

Изменение 62
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Много малък брой проекти по 
Механизма за чисто развитие (МЧР) са 
били осъществени в най-слабо 
развитите страни (НСРС). Предвид 
подкрепата на Общността за 
справедливото разпределение на 
проекти по МЧР, включително и чрез 
инициативата на Комисията за Световен 
алианс за борба с изменението на 
климата, е уместно да се предоставят 
гаранции за приемането на кредити от 
проекти в НСРС, започнали след края на 
периода 2008—2012 г., за видове 
проекти, приети от всички държави-
членки през периода 2008—2012 г. Тази 
политика трябва да продължи до 2020 г. 
или до сключването на споразумение с 
Общността, в зависимост от това, кое от 
двете събития ще настъпи по-рано.

(11) Много малък брой проекти по 
Механизма за чисто развитие (МЧР) са 
били осъществени в най-слабо 
развитите страни (НСРС). Предвид 
подкрепата на Общността за 
справедливото разпределение на 
проекти по МЧР, включително и чрез 
инициативата на Комисията за Световен 
алианс за борба с изменението на 
климата, е уместно да се предоставят 
гаранции за приемането на кредити от 
видове проекти "Златен стандарт" в 
НСРС, започнали след края на периода 
2008—2012 г. Тази политика трябва да 
продължи до 2020 г. или до 
сключването на споразумение с 
Общността, в зависимост от това, кое от 
двете събития ще настъпи по-рано.

Or. en
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Изменение 63
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се осигури допълнителна 
гъвкавост и да се поощри устойчивото 
развитие в развиващите се страни, 
трябва да се даде възможност на 
държавите-членки да използват 
допълнителни кредити от проекти по 
споразумения на Общността с трети 
страни. Без бъдещо международно 
споразумение по изменение на климата, 
определящо количествата за развитите 
страни, не е възможно продължаването 
на проекти със Съвместно изпълнение 
(СИ) след 2012 г. Би трябвало обаче, 
кредити за намаляване на емисиите на 
парникови газове, произтичащи от 
такива проекти, да бъдат признавани и в 
бъдеще, благодарение на споразумения 
с трети страни.

(12) За да се осигури допълнителна 
гъвкавост и да се поощри устойчивото 
развитие в развиващите се страни, 
трябва да се даде възможност на 
държавите-членки да използват 
допълнителни кредити от видове 
проекти "Златен стандарт" по 
споразумения на Общността с трети 
страни. Без бъдещо международно 
споразумение по изменение на климата, 
определящо количествата за развитите 
страни, не е възможно продължаването 
на проекти със Съвместно изпълнение 
(СИ) след 2012 г. Би трябвало обаче, 
кредити от вида "Златен стандарт"
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, произтичащи от 
такива проекти, да бъдат признавани и в 
бъдеще, благодарение на споразумения 
с трети страни.

Or. en

Изменение 64
Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С цел да се осигури 
допълнителна гъвкавост и мотивация 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, държавите-членки 
следва да използват допълнителни 
кредити от техни проекти и 
инвестиции в рамките на 
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Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

Due to having significant cost-efficient potentials in the MSs to reduce CO2 emissions, the 
trade, the projects and the transfer in the EU, between the MSs should be also encouraged 
besides supporting projects in the third countries. 

Изменение 65
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 3 % от емисиите на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество 
представлява една трета от 
необходимото намаление за 2020 г. 

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 1% от емисиите на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата.
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Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната 
част от тези количества между 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

ETS mechanism is already ensuring exchange among Member States: in the effort sharing 
decision in order to be coherent with the achievement of an international agreement and with 
single Member States reduction targets no transfer should be allowed .

Изменение 66
Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 3 % от емисиите на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни или в 
други държави-членки в размер до 3 % 
от емисиите на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО, на всяка 
държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
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климата. Това количество представлява 
една трета от необходимото намаление 
за 2020 г. Трябва да бъде разрешено
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки.

споразумение по изменението на 
климата. Това количество представлява 
една трета от необходимото намаление 
за 2020 г. Трябва да бъде разрешена 
продажбата чрез търг на 
неизползваната част от тези количества 
между държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Due to having significant cost-efficient potentials in the MSs to reduce CO2 emission, the 
trade, the projects and the transfer in the EU, between the MSs should be also encouraged 
besides supporting projects in the third countries. 

The opportunity to sell the unused part can be attractive and a good motivation for the 
Member States.

Изменение 67
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР, за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
проекти за намаляване на емисиите на 
парникови газове в трети страни в 
размер до 3 % от емисиите на парникови 

(13) Важно е държавите-членки и в 
бъдеще да имат възможност да 
използват кредити по МЧР от видове 
проекти "Златен стандарт", за да се 
гарантира пазар за такива кредити и 
след 2012 г. За да се подпомогне такъв 
един пазар и да се гарантира в бъдеще 
намаляването на емисиите на парникови 
газове в Общността и по този начин да 
се постави на по-широка основа 
осъществяването на целите на 
Общността относно възобновяемата 
енергия, енергийната сигурност, 
новаторството и 
конкурентоспособността, се предлага да 
бъде разрешено ежегодното използване 
от държавите-членки на кредити от 
видове проекти "Златен стандарт" за 
намаляване на емисиите на парникови 
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газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО, на 
всяка държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество представлява 
една трета от необходимото намаление 
за 2020 г. Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки.

газове в трети страни в размер до 3 % от 
емисиите на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО, на всяка 
държава-членка през 2005 г. до 
сключването на международно 
споразумение по изменението на 
климата. Това количество представлява 
една трета от необходимото намаление 
за 2020 г. Трябва да бъде разрешено 
прехвърлянето на неизползваната част 
от тези количества между държавите-
членки.

Or. en

Изменение 68
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След сключването на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата, държавите-
членки следва да приемат кредити за 
намаляване на емисиите единствено от 
страни, ратифицирали това 
споразумение, и в рамките на общ 
подход.

(14) След сключването на бъдещо 
международно споразумение по 
изменение на климата, държавите-
членки следва да приемат кредити от 
вида "Златен стандарт" за 
намаляване на емисиите единствено от 
страни, ратифицирали това 
споразумение.

Or. en

Изменение 69
Edite Estrela

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Напредъкът при изпълнението на (15) Напредъкът при изпълнението на 
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ангажиментите според настоящото 
Решение трябва да бъде оценяван 
ежегодно въз основа на докладите в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 г. относно 
механизма за мониторинг на емисиите 
на парникови газове на Общността и 
прилагане на Протокола от Киото. На 
всеки две години трябва да се изготвя 
прогноза за очаквания напредък, а през 
2016 г. да се направи цялостна оценка 
на изпълнението на настоящото 
решение.

ангажиментите според настоящото 
Решение следва да бъде оценяван 
ежегодно въз основа на докладите в 
съответствие с Решение № 280/2004/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 г. относно 
механизма за мониторинг на емисиите 
на парникови газове на Общността и 
прилагане на Протокола от Киото. На 
всеки две години следва да се изготвя 
прогноза за очаквания напредък, а през 
2016 г. да се направи цялостна оценка 
на изпълнението на настоящото 
решение, като в случаите, в които 
това е подходящо, се правят 
предложения с оглед постигането на 
целите до 2020 г.

Or. pt

Изменение 70
Carl Schlyter

Предложение за решение
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Последните научни открития 
показват, че за да се предотврати 
опасната антропогенна намеса в 
климатичната система, 
концентрацията на въглероден 
диоксид трябва да се намали до нива 
под 350 милионни части, което 
означава Общността да си постави  
вътрешна цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 40 % 
до 2020 г. и с 60 % до 2030 г. сравнено с 
нивата от 1990 г. Тази цел и 
съответните ангажименти на 
Общността следва да се следват в 
международните преговори за 
споразумение относно климата за 
периода след 2012 г.
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Or. en

Изменение 71
Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на солидарност
между държавите-членки и предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни, които всяка 
държава-членка може да ползва, трябва 
да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на равно 
третиране между държавите-членки и 
предвид необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни или в други 
държави-членки, които всяка държава-
членка може да ползва, трябва да бъдат 
увеличени с количество, достигащо до 
половината от допълнително 
подлежащите на съкращаване емисии от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО.

Or. en

Обосновка

Due to having significant cost-efficient potentials in the MSs to reduce CO2 emissions, the 
trade, the projects and the transfer in the EU, between the MSs should be also encouraged 
besides supporting projects in the third countries.
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Изменение 72
Péter Olajos

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на солидарност
между държавите-членки и предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни, които всяка 
държава-членка може да ползва, трябва 
да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на равно 
третиране между държавите-членки и 
предвид необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в ЕС и в трети страни, които 
всяка държава-членка може да ползва, 
трябва да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

Or. en

Обосновка

Due to having significant cost-efficient potentials in the MSs to reduce CO2 emissions, the 
trade, the projects and the transfer in the EU, between the MSs should be also encouraged 
besides supporting projects in the third countries. 

To avoid the diverse fulfilments and under achievements in the future, instead of the principle 
of solidarity, we should use the principle of equal treatment.
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Изменение 73
Johannes Lebech

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на солидарност 
между държавите-членки и предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от проекти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в трети страни, които всяка 
държава-членка може да ползва, трябва 
да бъдат увеличени с количество, 
достигащо до половината от 
допълнително подлежащите на 
съкращаване емисии от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО.

(17) След сключването от Общността на 
международно споразумение по 
изменение на климата, праговите 
стойности за емисиите на парникови 
газове за държавите-членки следва да 
бъдат актуализирани с цел изпълнение 
на ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, посочен в това споразумение, 
въз основа на принципа на солидарност 
между държавите-членки и предвид 
необходимостта от устойчив 
икономически растеж в цялата 
Общност. Кредитите от видове проекти 
"Златен стандарт" за намаляване на 
емисиите на парникови газове в трети 
страни, които всяка държава-членка 
може да ползва, трябва да бъдат 
увеличени с количество, достигащо до 
половината от допълнително 
подлежащите на съкращаване емисии от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО.

Or. en

Изменение 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 
държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 

Настоящото решение установява 
приноса на държавите-членки, както 
и правилата за неговото определяне 
за постигане на ангажимента на 
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намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, и за оценката на 
напредъка на процеса.

Общността и нейните държави-членки 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове за периода от 2013 г. 
до 2020 г., за нетни стойности на 
антропогенни емисии на парникови 
газове и тяхното отстраняване от 
източници и газове, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, и за 
оценката на напредъка на процеса.

Or. en

Изменение 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 
държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. 
от източници, непопадащи в обхвата 
на Директива 2003/87/EО, и за 
оценката на напредъка на процеса.

Настоящото решение установява 
правила за определяне на приноса на 
държавите-членки за постигане на 
ангажимента на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г. и 
за оценката на напредъка на процеса.

Or. en

Обосновка

If national targets are set only for non-ETS sectors, the distribution of the total emissions 
reduction costs will be uncertain for the MS as the emissions in the ETS sectors will have an 
almost autonomous evolution. By setting an overall national target, this uncertainty will be 
eliminated and burdens will be shared in an equitable way. The wording "for greenhouse gas 
emissions from sources not covered under Directive 2003/87/EC" shall be deleted throughout 
the text of the Decision.
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Изменение 76
Urszula Krupa

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с определението в 
Директива 2003/87/ЕО.

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
на въглероден двуокис (CO2), метан 
(CH4), двуазотен окис (N2O), ненапълно 
флуорирани въглеводороди (HFC), 
напълно флуорирани въглеводороди 
(PFC), серен хексафлуорид (SF6) и 
преди всичко водна пара (H2O), 
изразени в еквиваленти на въглероден 
двуокис, от различни антропогенни 
източници, в съответствие с 
определението в Директива 2003/87/ЕО.

Or. pl

Justification

Water vapour is the main greenhouse gas and is responsible for approximately 60% of the 
greenhouse effect. Its content in the earth's atmosphere varies according to periods and 
individual regions of the planet (oscillating between 40 and 95 %), owing to the water cycle 
in the environment due to evaporation, condensation, sublimation and resublimation 
processes and anthropic sources. 

Изменение 77
Avril Doyle

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
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серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с определението в 
Директива 2003/87/ЕО.

серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с определението в 
Директива 2003/87/ЕО. В случай на 
сключване на международно 
споразумение, както е посочено в член 
3, параграф 1 или в случай, че до 31 
декември 2012 г. няма ратифицирано 
международно споразумение от 
Общността и държавите-членки, 
значението на "емисии на парникови 
газове" включва също отстраняване 
на тези газове чрез поглътители в 
съответствие с условията на 
споразумението, или при липсата на 
такова, в съответствие с 
хармонизираните условия, прилагани 
от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Forestry sequestration by MS is provided for under the Kyoto Protocol and is expected to be 
an element of the agreement at Copenhagen in 2009.  Climate action in the forestry sector 
needs to be promoted as part of a strategy to ensure all sectors contribute to the overall goal 
of preventing temperature increase greater than 2°C.

Изменение 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 



PE409.395v01-00 38/68 AM\730633BG.doc

BG

съответствие с определението в 
Директива 2003/87/ЕО.

съответствие с методологиите за 
оценка на емисиите по източници и 
отстраняване чрез поглътители, 
регламентирани в Протокола от 
Киото.

Or. en

Обосновка

Given that the measures for describing how much a given type or amount of greenhouse gas 
expressed in carbon dioxide equivalent may cause global warming are not foreseen in the 
Directive 2003/87/EC, it is necessary to make reference to carbon sinks regulated by the 
Kyoto Protocols.

Изменение 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение, под „емисии на 
парникови газове“ се разбират емисии 
от източници на въглероден двуокис 
(CO2), метан (CH4), двуазотен окис 
(N2O), ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), напълно 
флуорирани въглеводороди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), изразени в 
еквиваленти на въглероден двуокис в 
съответствие с определението в 
Директива 2003/87/ЕО.

В допълнение, под „нетни стойности 
на антропогенни емисии на парникови 
газове“ се разбират емисии от 
източници и поглътители на 
въглероден двуокис (CO2), метан (CH4), 
двуазотен окис (N2O), ненапълно 
флуорирани въглеводороди (HFC), 
напълно флуорирани въглеводороди 
(PFC) и серен хексафлуорид (SF6), 
изразени в еквиваленти на въглероден 
двуокис в съответствие с определението 
в Директива 2003/87/ЕО.

Or. en
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Изменение 80
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„международно споразумение“ 
означава цялостно и всеобхватно 
споразумение в контекста на 
Рамковата конвенция на 
Обединените нации по изменение на 
климата (РКОНИК), предвиждащо за 
ЕС целта от намаляване на емисиите 
на парникови газове до 2020 г. с 30% 
спрямо равнището от 1990 г., 
съизмерими ангажименти от страна 
на други развити страни, както и 
адекватен принос от по-
напредналите в икономическо 
отношение развиващи се страни, в 
съответствие с техните 
отговорности и съответни 
възможности.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за решение
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равнища на емисиите за периода от 
2013 г. до 2020 г.

Равнища на емисиите на парникови 
газове за периода от 2013 г. до 2020 г.

Or. en
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Изменение 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Предложение за решение
Член 3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. До 2020 г. Общността намалява 
вътрешните си емисии на парникови 
газове с най-малко 40 % в сравнение с 
равнищата от 1990 г.
Емисии на парникови газове от 
източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО следва да 
съставляват една трета от усилието 
за намаляване на емисии, което се 
изисква за постигането на тази цел, 
като за отправна точка служат 
емисиите от 2005 г.
Съответните прагови стойности на 
емисии на парникови газове и 
еквивалентните количества в тонове 
CO2 на държава-членка от 
източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО, се изчисляват 
от Комисията.

Or. en

Обосновка

Until recently, scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate 
change at 450 ppm whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 
ppm. This would translate into a reduction of at least 60% GHG emissions by 2030 and 100% 
by 2050. In order to achieve these reductions in a predictable and cost-efficient way, the 2020 
emission reduction target needs to be more ambitious. 
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Изменение 83
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. До 2020 г. Европейската общност 
намалява емисиите си на парникови 
газове с най-малко 30% в сравнение с 
равнищата от 1990 г. 
Емисии на парникови газове от 
източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО следва да 
съставляват една трета от усилието 
за намаляване на емисии, което се 
изисква за постигането на тази цел, 
като за отправна точка служат 
емисиите от 2005 г.
Съответните прагови стойности на 
емисии на парникови газове и 
еквивалентните количества в тонове 
CO2 на държава-членка от 
източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО, се изчисляват
от Комисията.

Or. en

Обосновка

In order to achieve the necessary reductions of greenhouse gases to stay below 2 degrees, 
greenhouse gas emissions need to decrease by somewhere around at least 80-90% til 2050. In 
order to achieve these reductions in a way that is easy on the European economy and to stay 
on the target, the 2020 target needs to be higher.
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Изменение 84
Peter Liese

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение 
по изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен 
дял, установен за тази държава-
членка в приложението на 
настоящото решение в съответствие с 
нейните емисии през 2005 г.

1. Всяка държава-членка ограничава 
към 2020 г. своите емисии на парникови 
газове от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г. За никоя държава-членка не 
следва да се определя количество 
емисии за 2020 г., по-високо от 
количеството, получено в резултат 
на ангажимента за намаляване на 
емисиите съгласно споразумението за 
споделяне на тежестите за периода 
от 2008 до 2012 г. Комисията 
приспособява процента на 
съответната държава-членка, като 
го намалява.

Or. xm

Justification

Under the Commission proposal some Member States would have the allowance to emit more 
than under the Kyoto target. This would be completely unfair to those Member States that 
have already fulfilled their Kyoto target and it would be a devastating signal for third 
countries. That is why the author of the amendment seeks to change the figures for these 
countries to reduce the emissions allowed under  burden sharing. The emissions that are 
saved by this adjustment should be used to adapt the linear factor in the emissions trading to 
get to a more realistic target for the ETS sector.

Изменение 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 1. До сключването от Общността на 
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бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен 
дял, установен за тази държава-членка 
в приложението на настоящото решение 
в съответствие с нейните емисии 
през 2005 г.

бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове до 
количеството, установено за тази 
държава-членка в приложението на 
настоящото решение.

Or. en

Обосновка

The starting point should be based on the Kyoto Protocol data in order to take into account 
the early emission reductions. Since the use of the flexible mechanism credits in meeting the 
Kyoto commitments will most probably change in the post Kyoto period there is a need to 
preserve the possibility to choose the average of the years 2008-2010.

Изменение 86
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение 
по изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение 
в съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

1. Всяка държава-членка ограничава 
към 2020 г. своите вътрешни емисии на 
парникови газове от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, най-малко с процентен дял, 
установен за тази държава-членка 
съгласно ново приложение на 
настоящото решение, изготвено от 
Комисията, в съответствие с нейните 
емисии през 2005 г.

Or. en
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Обосновка

A new corresponding greenhouse gas emission limits and the corresponding amounts in CO2 
tons equivalent as target for each Member State shall be provided by the Commission.

Изменение 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение 
по изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

1. Всяка държава-членка ограничава 
към 2020 г. своите вътрешни емисии на 
парникови газове от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, най-малко с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г. 

Or. en

Обосновка

To take its fair share to achieve the two-degree target, the EU would need to decrease its 
emissions domestically within the EU by at least 40 % by 2020.

Изменение 88
Johannes Blokland

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение 

1. Всяка държава-членка ограничава 
към 2020 г. своите вътрешни емисии на 
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по изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

парникови газове от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, най-малко с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

Or. en

Обосновка

There is no reason for the EU to prejudge a negative outcome of the international 
negotiations by assuming only a responsibility for a 20% reduction. Therefore, the equivalent 
of an overall domestic reduction of 30%, which is the scientifically-derived target, consistent 
with the EU objective of keeping global temperature increase to below 2 degrees Celsius, 
needs to be assumed from the start. 

Изменение 89
Adam Gierek

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен 
дял, установен за тази държава-членка 
в приложението на настоящото 
решение в съответствие с нейните 
емисии през 2005 г.

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, всяка държава-
членка приспособява към 2020 г. своите 
емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, установени за 
тази държава-членка, така че 
референтната година да е 1990 г.

Or. pl
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Обосновка

1990 is the first year to be taken into account as regards CO2 emission reductions in states 
signatory to the Kyoto Protocol.

Изменение 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите антропогенни емисии на 
парникови газове и отстраняването 
им от източници, поглътители и 
газове, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
2005 г.

Or. en

Изменение 91
Riitta Myller

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
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своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през
2005 г.

своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото решение в 
съответствие с нейните емисии през 
периода 2005 - 2006 г.

Or. fi

Изменение 92
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението на настоящото 
решение в съответствие с нейните 
емисии през 2005 г.

1. До сключването от Общността на 
бъдещо международно споразумение по 
изменение на климата, водещо до 
намаление на емисиите, надхвърлящи 
изискваните в настоящия член, всяка 
държава-членка ограничава към 2020 г. 
своите емисии на парникови газове от 
източници, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с процентен дял, 
установен за тази държава-членка в 
приложението*.

____________
* Съответните прагови стойности 
на емисии на парникови газове и 
еквивалентните количества в тонове 
CO2 на държава-членка, се 
преизчисляват от Комисията.

Or. en

Обосновка

To reach a satisfactory international agreement in Copenhagen we should oblige all 
countries to reduce or at least keep on the same level the emissions by 2020 also in the non-
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ETS sector. It is unacceptable that some member States are allowed to increase their 
emissions. To avoid that we have to ask the Commission to recalculate the Annex so that no 
one is allowed to increase its emissions. 

To have a fair legislation the former achievements between 1990 and 2005 should be taken 
into consideration.

As a result of the new calculations, it is possible that the base will have to be changed too.

Изменение 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За изпълнението на задълженията 
по този член не могат да се използват 
кредити от дейности по проекти, 
освен ако не е гарантирано поне 40 % 
намаление на вътрешните емисии на 
парникови газове на Общността.

Or. en

Обосновка

To take its fair share to achieve the two-degree target, the EU would need to decrease its 
emissions domestically within the EU by at least 40 % by 2020. 

Изменение 94
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Приложение -1 се прилага в случай, 
че бъдещо международно 
споразумение по изменение на 
климата гарантира съизмерими 
ангажименти от страна на други 
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развити страни, както и адекватен 
принос от по-напредналите в 
икономическо отношение развиващи 
се страни, в съответствие с техните 
отговорности и съответни 
възможности, и Общността се 
съгласи на цел за намаление от 30 % в 
сравнение с нивата от 1990 г.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 95
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 4, параграф 
3, всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, 
непопадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, не надвишават средните 
годишни емисии на парникови газове 
на тази държава-членка от същите 
източници за годините 2008, 2009 и 
2010 г., както е докладвано и 
проверено в съответствие с 
Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО. 

заличава се

Or. en

Обосновка

The required level of emissions in Member States in 2013 from sources not covered under 
Directive 2003/87/EC, which according to art. 3 par. 2 first paragraph can not exceed the 
average annual greenhouse gases emissions during the years 2008, 2009 and 2010 may 
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prevent Member States to benefit from increasing the emissions. This would go against both 
the text in recitals in Decision and the fairness and solidarity in the distribution of effort 
between Member States objectives as outlined and reiterated in previous European Council 
Conclusions.

Hence par. 2 in Article 3 shall be deleted.

Изменение 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, не 
надвишават средните годишни емисии 
на парникови газове на тази държава-
членка от същите източници за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
с Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО. 

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка следва гарантира,
че общите нетни стойности на 
антропогенни емисии на парникови 
газове през 2013 г. от източници и 
поглътители, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, не надвишават 
средните годишни емисии на парникови 
газове на тази държава-членка от 
същите източници и поглътители за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
с Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО. 

Or. en

Изменение 97
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. от източници, непопадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО, не 

2. В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка следва гарантира, 
че общите нетни стойности на 
антропогенни емисии на парникови 
газове през 2013 г. от източници и 
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надвишават средните годишни емисии 
на парникови газове на тази държава-
членка от същите източници за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
с Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО. 

поглътители, непопадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, не надвишават 
средните годишни емисии на парникови 
газове на тази държава-членка от 
същите източници и поглътители за 
годините 2008, 2009 и 2010 г., както е 
докладвано и проверено в съответствие 
с Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО.

Or. en

Обосновка

In order to prepare an early agreement between the Parliament and the council on "effort 
sharing", this amendment is inspired by a proposal made at Council level.

Изменение 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия,
за да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, за да гарантира, че тези емисии 
не надхвърлят през 2020 г. 
максималното равнище за тази страна, 
определено в приложението. Във 
връзка с определянето на началната 
точка на това ограничение, всяка 
държава-членка може алтернативно 
да избере между определената за тази 
държава-членка цел в Протокола от 
Киото или средната годишна 
стойност на емисиите на парникови 
газове на тази държава-членка за 
годините 2008, 2009 и 2010, както са 
докладвани и проверени съгласно 
Директива 2003/87/ЕО и Решение 
280/2004/ЕО. 
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Or. en

Обосновка

The starting point should be based on the Kyoto Protocol data in order to take into account 
the early emission reductions. Since the use of the flexible mechanism credits in meeting the 
Kyoto commitments will most probably change in the post Kyoto period there is a need to 
preserve the possibility to choose the average of the years 2008-2010.

Изменение 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава през 
2016 г. тези нетни стойности на  
антропогенни емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

Or. en

Изменение 100
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
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приложението. приложението, изготвено от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

A new corresponding greenhouse gas emission limits and the corresponding amounts in CO2
tons equivalent as target for each Member State shall be provided by the Commission.

Изменение 101
Urszula Krupa

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия,
за да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
ежегодно тези емисии на парникови 
газове, за да гарантира, че тези емисии 
не надхвърлят през 2020 г. 
максималното равнище за тази страна, 
определено в приложението.

Or. pl

Обосновка

It is impossible to limit greenhouse gas emissions in a linear manner for reasons of economic 
viability, which is represented on a graph by a decreasing profile in the form of an inverse 
curve.

Изменение 102
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 

В съответствие с член 4, параграф 3, 
всяка държава-членка ограничава 
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ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението.

ежегодно тези емисии на парникови 
газове, следвайки линейна прогресия, за 
да гарантира, че тези емисии не 
надхвърлят през 2020 г. максималното 
равнище за тази страна, определено в 
приложението*.
___________

* Съответните прагови стойности на 
емисии на парникови газове и еквивалентните 
количества в тонове CO2 на държава-членка, 
се преизчисляват от Комисията.

Or. en

Обосновка

To reach a satisfactory international agreement in Copenhagen we should oblige all the 
countries to reduce or at least keep on the same level the emissions by 2020 also in the non-
ETS sector. Therefore it is unacceptable that some member States are allowed to increase 
their emissions. To avoid that we have to ask the European Commission to recalculate the 
recent Annex and elaborate a new one where no one is allowed to increase its emissions in 
the non-ETS sector.

Изменение 103
Péter Olajos

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления 
на емисиите в следващата година.

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако вътрешните емисии
на държава-членка са под праговата 
стойност, посочена в параграф 2, тя 
може да пренесе разликата между 
вътрешните си емисии и праговата 
стойност в следващата година. Ако 
емисиите на парникови газове на 
държава-членка са над праговата 
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стойност, посочена в параграф 2, 
държавата-членка компенсира 
изоставането през следващата 
година.

Or. en

Обосновка

The last sentence of this paragraph ensures that Member States do not only pay fines when 
they are underachieving but that they also have to reduce their emissions the following year, 
on top of the emission reductions they need to achieve anyway. This paragraph is closely 
linked to the new article 5a which introduces financial penalties that need to be paid if 
emission reductions are not achieved.

Изменение 104
Roberto Musacchio

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления 
на емисиите в следващата година.

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 1 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако само вътрешните 
емисии на парникови газове на 
държава-членка са под праговата 
стойност, посочена в параграф 2, 
разликата между вътрешните нива 
на емисиите на парникови газове и 
праговата стойност може да бъде 
пренесена в следващата година.

Or. en

Обосновка

Only the amount of emissions related to the difference from domestic ones and the limit as 
foreseen in § 2 may be carried to the subsequent year by a Member State.
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Изменение 105
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления 
на емисиите в следващата година.

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка, произведени от вътрешни 
стопански обекти / източници са под 
праговата стойност, посочена в 
параграф 2, тя може да пренесе 
разликата между вътрешните си 
емисии на парникови газове и 
праговата стойност в следващата 
година.

Or. en

Обосновка

For clarification purposes.

Изменение 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 1% от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
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параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

Or. en

Обосновка

For several Member States a 2% banking would represent a major part of their reduction 
obligation, and therefore it could jeopardise a true linear reduction. Using instead a 1% as 
the maximum quantity provides a higher certainty that indeed Member States emissions will 
take a downward trajectory.

Изменение 107
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии, равно на 2 % от праговата 
стойност за емисии на парникови газове 
на тази държава-членка, посочена в 
параграф 2. Ако емисиите на държава-
членка са под праговата стойност, 
посочена в параграф 2, тя може да 
пренесе наднормените си намаления на 
емисиите в следващата година.

“3. През периода 2013 г—2019 г., всяка 
държава-членка може да направи пренос 
от следващата година на количество 
емисии до 5% от праговата стойност за 
емисии на парникови газове на тази 
държава-членка, посочена в параграф 2. 
Ако емисиите на държава-членка са под 
праговата стойност, посочена в 
параграф 2, тя може да пренесе 
наднормените си намаления на 
емисиите във всяка следваща година.

Or. en

Обосновка

The 2% level shall be increased in order to reduce overall costs of the Package. There is also 
a need for more flexibility for Member States such as banking of unused Member States 
greenhouse gas emission limit not only to the subsequent year but during the whole 8 years 
period.
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Изменение 108
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава-членка може да 
прехвърли на друга държава-членка  
част от правата си за емисии на 
парникови газове, позволени съгласно 
член 3, параграфи 1 и 2. Придобиващата 
държава-членка може да използва 
придобитите права за емисии на 
парникови газове, за да изпълни своите 
задължения по член 3.

Or. en

Обосновка

This proposal opens up for trade of emissions between Member States. Since MS have 
different marginal abatement costs this increase the cost-efficiency of achieving the EU target 
without changing the total reductions of GHG emissions to be done within EU.

Изменение 109
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава-членка може да 
прехвърли на друга държава-членка  
част от правата си за емисии на 
парникови газове, позволени съгласно 
член 3, параграфи 1 и 2. 
Придобиващата държава-членка 
може да използва придобитите права 
за емисии на парникови газове, за да 
изпълни своите задължения по член 3.

Or. en
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Обосновка

With this proposal the cost-efficiency increases when it comes to meeting the EU target on 
emission cuttings. This voluntary possibility might also help those countries that, due to lack 
of resources, will have difficulties cutting their emissions, since it enables financing of further 
action/measures in the transferring country based on the funds received from the transfers. 
All member-states that wishes to participate will benefit. But most of all the environment 
benefits the most since efficient use of our resources are fundamental for good environmental 
policy.

Изменение 110
Konrad Szymański

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава-членка може да 
прехвърли на друга държава-членка  
част от правата си за емисии на 
парникови газове, позволени съгласно 
член 3, параграфи 1 и 2. 
Придобиващата държава-членка 
може да използва придобитите права 
за емисии на парникови газове, за да 
изпълни своите задължения по член 3.

Or. en

Обосновка

There is a need for flexibility within the proposed system. MSs vary among each other with 
respect to abatement costs, geography, access to finance and several other factors. What 
counts at the end of the day is EU achievement.

In order to enhance the overall cost efficiency, Member States should be able to transfer part 
of its greenhouse gas emissions entitlement to another Member State. Such transfers would be 
regulated through a bilateral agreement, a notification to the Commission and the 
registration of such a transfer in the registries of both Member States involved.
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Изменение 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако емисиите на парникови газове 
на ЕС от международен морски 
транспорт не попаднат до 2009 г. в 
обхвата на правен инструмент на 
Общността за намаляване на емисии 
на парникови газове от международен 
морски транспорт, Комисията 
приема мерки за определяне на 
задълженията за намаляване на тези 
емисии на национално ниво до 2012 г. 

Or. en

Обосновка

The effort sharing legislation should also address the growing emissions from international 
maritime transport.

Изменение 112
Johannes Lebech

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако емисиите на парникови газове 
от международен морски транспорт 
не попаднат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО или на друг правен 
инструмент на Общността за 
намаляване на тези емисии и те 
бъдат включени в ангажиментите на 
Общността за намаляване до 2014 г., 
до 2015 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение с мерки за определяне на 
задълженията за намаляване на тези 
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емисии на национално ниво.

Or. en

Изменение 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако емисиите на парникови газове 
на държава-членка са над праговата 
стойност, посочена в параграф 2, 
държавата-членка трябва да 
компенсира изоставането през 
следващата година чрез умножаване 
на наднормените емисии на 
парникови газове от предходната 
година със задължителен 
допълнителен коефициент 1,3. Ако 
емисиите на парникови газове на 
държава-членка са под праговата 
стойност, посочена в параграф 2, тя 
може да пренесе наднормените си 
намаления на емисиите в следващата 
година.

Or. en

Обосновка

Since the total amount of emission reductions is what counts to combat climate change, 
penalties alone are not enough. The Commission should apply the same restoration factor of 
1.3, which is also used in the Kyoto Protocol compliance mechanism.
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Изменение 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Емисиите на парникови газове на 
Общността от сектори, които не 
попадат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО продължават да 
намаляват годишно след 2020 г., 
което води до общо намаление на 
тези емисии с поне 80% към 2050 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г., като 
крайната цел е да се премахнат 
емисиите на парникови газове от 
използване на изкопаеми горива в 
рамките на Европейския съюз. До 
2011 г. Комисията изследва дали е 
целесъобразно да диференцира 
общностната цел за намаляване за 
допълнителен период, като в 
противен случай държавите-членки 
гарантират годишно намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
попадащи в обхвата на настоящото 
решение, с унифициран фактор за 
намаляване.

Or. en

Обосновка

If the EU aims to respect its 2-degree objective, it should already be putting its emissions on a 
longer-term trajectory. The Environment Council has already indicated that EU emissions 
should be cut by up to 80% by 2050.



AM\730633BG.doc 63/68 PE409.395v01-00

BG

Изменение 115
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Емисиите на парникови газове на 
Общността от сектори, които не 
попадат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО продължават да 
намаляват годишно след 2020 г., 
което води до общо намаление на 
тези емисии с поне 60% към 2035 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г., като 
крайната цел е към 2050 г. да се 
премахнат емисиите на парникови 
газове от използване на изкопаеми 
горива в рамките на Европейския 
съюз. До 2011 г. Комисията изследва 
дали е целесъобразно да диференцира  
общностната цел за намаляване за 
допълнителен период, като в 
противен случай държавите-членки 
гарантират годишно намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
попадащи в обхвата на настоящото 
решение, с унифициран фактор за 
намаляване.

Or. en

Обосновка

Longer-term targets are important to set the direction for investments. If EU aims to respect 
its 2-degree objective, it should already be putting its emissions on a longer-term trajectory.
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Изменение 116
Johannes Blokland

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Емисиите на парникови газове на 
Общността от сектори, които не 
попадат в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО продължават да 
намаляват годишно след 2020 г., 
което води до общо намаление на 
тези емисии с поне 80% към 2050 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г., като 
крайната цел е да се премахнат 
емисиите на парникови газове от 
използване на изкопаеми горива в 
рамките на Европейския съюз. До 
2011 г. Комисията следва да изследва 
дали е целесъобразно да диференцира  
общностната цел за намаляване за 
допълнителен период, като в 
противен случай държавите-членки 
следва да гарантират годишно 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, попадащи в обхвата 
на настоящото решение, с 
унифициран фактор за намаляване.

Or. en

Обосновка

If the EU aims to respect its 2-degree objective, it should already be putting its emissions on a 
longer-term trajectory. The Environment Council has already indicated that EU emissions 
should be cut by up to 80% by 2050.
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Изменение 117
Satu Hassi

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Мерки на Общността за постигане на 

енергийна ефективност
Комисията докладва относно 
постигнатия от държавите-членки 
напредък по отношение на 
подобряването на енергийната 
ефективност и до 2009 г. прави 
законодателни предложения, за да 
гарантира постигането на 
общностната цел за енергийна 
ефективност за спестяване на 20 % 
от енергийната консумация на ЕС в 
сравнение с предвижданията за 2020 
г., както беше одобрено от 
Европейския съвет през март 2007 г.

Or. en

Обосновка

In order to ensure the Member States are able to meet the targets under this decision, the 
decision of European Council to improve EU energy efficiency by 20% by 2020 needs to be 
implemented with EU legislation.

Изменение 118
Johannes Lebech

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
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Енергийна ефективност
За да се гарантира, че потенциалът 
за намаляване на потреблението на 
енергия в ЕС с 20 % до 2020 г. е 
реализиран, индикативната цел на 
Плана за действие за енергийна 
ефективност: Реализиране на 
потенциала (COM(2006)0545) става 
задължителна за държавите-членки 
на ЕС. За тази цел Комисията 
предлага мерки не по-късно от 2010 г.

Or. en

Обосновка

Energy conservation is the most cost-effective way to tackle climate change.  The direct cost
of the EU's inability to use energy efficiently amounts to more than 100 billion euros annually 
by 2020 according to the Action Plan for Energy Efficiency. The Plan, furthermore, states 
that  it is still technically and economically feasible to save at least 20% of total primary 
energy by 2020 on top of what would be achieved by price effects and structural changes in 
the economy, natural replacement of technology and measures already in place. 

Изменение 119
Anders Wijkman

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
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За да се гарантира, че потенциалът 
за енергийна ефективност се използва 
в пълна степен и за да се достигне 
целта за намаляване на 
потреблението на енергия в ЕС с 20 % 
до 2020 г., като начало Комисията 
предлага мерки, включително 
задължителни цели, въз основа на 
План за действие за енергийна 
ефективност: Реализиране на 
потенциала (COM(2006)0545).

Or. en

Обосновка

Addressing energy efficiency is the most cost-effective way to tackle climate change, the 
economic potential for reducing wasteful use of energy in Europe is considerable. In this 
perspective it is strange that the Commission, in its January 2008 package, did not propose 
binding targets for energy efficiency, in line with the March 2007 council conclusions. 

Изменение 120
Riitta Myller

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
За да се гарантира, че потенциалът 
за намаляване на потреблението на 
енергия в ЕС с 20 % до 2020 г. е 
реализиран, индикативната цел на 
Плана за действие за енергийна 
ефективност: Реализиране на 
потенциала (COM(2006)0545) става 
задължителна за държавите-членки.
За тази цел Комисията приема мерки 
не по-късно от 2009 г., след което 
всяка държава-членка изготвя 
стратегия за енергийна ефективност.

Or. en
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Изменение 121
Riitta Myller

Предложение за решение
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Всяка държава-членка изготвя 
национален план за действие, в който 
посочва по какъв начин възнамерява да 
постигне своята цел за намаляване на 
емисиите в секторите, невключени в 
схемата за търговия с емисии.

Or. fi


	730633bg.doc

