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КРАТКА ОБОСНОВКА

In 2007 the European Union made a commitment that it would, by the year 2020, reduce its 
greenhouse gas emissions by 20% in relation to the year 1990 level.

Since this objective fundamentally affects the economic and social cohesion of individual 
regions, it must be stressed that an energy-efficient European economy with low greenhouse 
gas emissions can only be achieved if it is integrated into cohesion policy. These two target 
areas must be linked together, and it is recommended that aspects of reducing greenhouse gas 
emissions be incorporated into the system of conditions of the funds earmarked for cohesion 
and structural development.

As a consequence of the economic differences between individual regions, reducing 
greenhouse gas emissions could represent a considerable burden to regions lagging behind. 
Such regions should therefore receive special funding in order that meeting the EU’s 
objectives should not cause them to suffer unreasonably high losses.

Although the European Union obliges governments of the Member States to undertake this 
commitment, there is a considerable burden on their local and regional governments and other 
local and regional advocacy forums and organisations. The ambitious objective can only be 
achieved if, during harmonisation and completion of the tasks, there is continuous vertical 
cooperation between central government and local/regional organisations and continuous 
horizontal cooperation between individual local/regional organisations.

However, since a large proportion of greenhouse gas emissions can be attributed to private 
sector market players and individual consumers, the involvement of individual industrial 
emitters and households in implementing the programme is vital at both Member State and 
regional level. The interest of market players in increasing energy production from renewable 
sources must be aroused by economic means, thereby contributing significantly to meeting the 
commitments of Member States.

Greenhouse gas emissions have decreased significantly in a number of Member States since 
1990; however, by making 2005 the base year in its proposal, the Commission takes no 
account of the efforts made so far. The results already achieved by individual Member States 
must be acknowledged; therefore, it is suggested that the year 1990 be used as the basis for 
comparison.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за решение – акт за изменение
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 и, следователно, 
с висок прогнозиран ръст на БВП, 
трябва да се разреши да увеличат своите 
емисии на парникови газове в сравнение 
с 1990 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 1990 г.

Or. hu

Изменение 2

Предложение за решение – акт за изменение
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 

(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 1990 г. и 
не бива да се разрешава на нито една 
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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.

държава да увеличи своите емисии на 
парникови газове през 2020 г. с повече 
от 20% спрямо равнището от 1990 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.

Or. hu

Изменение 3

Предложение за решение – акт за изменение
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. hu
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Изменение 4

Предложение за решение – акт за изменение
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 с 
процентен дял, установен за тази 
държава-членка в приложението на 
настоящото решение в съответствие с 
нейните емисии през 1990 г.

Or. hu

Изменение 5

Предложение за решение – акт за изменение
Член 3 – параграф 2

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 гарантира, че 
общите емисии на парникови газове 
през 2013 г. не надхвърлят праговите 
стойности, предвидени за всяка 
държава-членка през 2020 г. съгласно 
приложението. Всяка държава-
членка трябва да може да избира 
между следните две възможности, за 
да определи съответните линейни 
стойности:
i) или въз основа на целевите 
стойности, определени за всяка 
държава-членка съгласно Протокола 
от Киото, или
ii) въз основа на средната стойност 
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на емисиите на съответната 
държава-членка общо за 2008, 2009 и 
2010 г., както е докладвано и 
проверено в съответствие с 
Директива 2003/87/EО и Решение 
280/2004/ЕО.

Or. hu

Изменение 6

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Комисията има за задача да 
гарантира, че Европейският съюз 
изпълнява задължението си за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в съответствие с политиката 
на сближаване на Съюза, като при 
това се отчита необходимостта от 
поддържане и засилване на процеса на 
сближаване между отделните 
държави-членки и региони в 
икономически и социален план.

Or. hu

Изменение 7

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Тъй като ангажиментът на 
Европейския съюз поставя задачи за 
изпълнение както на националните 
правителства на държавите-членки, 
така и на техните местни и 
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регионални органи, а също и други 
местни и регионални форуми и 
организации за подкрепа, държавите-
членки трябва да поемат задължение 
да гарантират сътрудничество 
между централните и местните 
органи на различни равнища, без 
което осъществяването на 
амбициозните цели не би било 
възможно.

Or. hu

Изменение 8

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Освен отделните държави-членки, 
органите на централното управление, 
местните и регионални организации и 
органи, както и участниците на 
пазара – съвместно със 
домакинствата и отделните 
потребители – трябва да бъдат 
ангажирани в изпълнението на 
програмата, независимо от 
определеното им потенциално 
равнище на емисии на парникови 
газове.

Or. hu

Изменение 9

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5г
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Срокът за изпълнение на 
ангажиментите изтича през 2020 г. 
През този период от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз ще бъдат 
финансирани редица проекти; 
задачата на Комисията ще бъде да 
обедини двете целеви области и да 
включи аспектите, свързани с 
намаляването на емисии на 
парникови газове, в системата от 
условия за отпускане на финансови 
средства, предназначени за 
сближаване и структурно развитие.

Or. hu

Изменение 10

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5д
Тъй като увеличаването на 
производството на енергия от 
възобновяеми източници е от 
първостепенно значение за 
намаляването на емисии на 
парникови газове, държавите-членки 
имат за задача да превърнат 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
икономически привлекателна дейност 
за доминиращите на пазара 
производители и доставчици на 
електроенергия, посредством данъчни 
и други пазарни стимули, като по 
този начин насърчават участниците 
на пазара да допринесат значително 
за изпълнението на задълженията на 
държавите-членки чрез увеличено 
производство на енергия от 
възобновяеми източници.
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Or. hu

Изменение 11

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5е
Държавите-членки осигуряват 
финансиране за използването на нови, 
новаторски техники, с цел да улеснят 
създаването на нови работни места 
от страна на дружествата от 
промишлеността, като по този 
начин увеличават 
конкурентоспособността и 
насърчават изпълнението на целите 
на Лисабонската стратегия.

Or. hu

Изменение 12

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5ж
Съвместното изпълнение и 
Механизмът за чисто развитие 
(МЧР) са гъвкави инструменти, 
които помагат на Европейския съюз 
да изпълни поетите ангажименти; 
поради тази причина, Комисията 
следва да увеличава, а не да намалява 
бъдещото им приложение, тъй като 
държавите-членки – и отделните 
региони в техните граници – се 
отличават по своите икономически и 
социални и екологични 
характеристики, така че начините 
за постигане на поставените цели 
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могат да бъдат различни за 
различните държави-членки и 
техните региони.

Or. hu

Изменение 13

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5з
Тъй като за Европейския съюз е от 
ключово значение да бъде постигнато 
международно споразумение относно 
намаляването на емисиите на 
парникови газове, Комисията, с оглед 
на това да се поддържа процесът на 
социално сближаване, трябва да 
направи всичко възможно, за да 
гарантира, че ще има ново 
споразумение на световно равнище 
относно намаляването на емисиите 
на парникови газове, след като 
Конвенцията от Киото престане да 
бъде в сила.

Or. hu

Изменение 14

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5и
Тъй като амбициозните 
ангажименти на Европейския съюз 
представляват значителна тежест 
за изоставащите региони, Комисията 
трябва да подпомогне тези региони, за 
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да гарантира, че краткосрочните им 
финансови проблеми няма да доведат 
до сериозни загуби, докато се 
изпълняват поставените цели.

Or. hu

Изменение 15

Предложение за решение – акт за изменение
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Комисията, в срок от шест месеца 
след подписването на международно 
споразумение относно изменението 
на климата, което предвижда 
различни равнища на задължително 
намаляване на емисиите от тези, 
определени съгласно член 3 от 
решението, представя законодателно 
предложение относно приноса на 
държавите-членки към последващи 
задължения на Общността, което се 
приема съгласно процедурата, 
предвидена в член 251 от Договора за 
създаване на Европейската общност.

Or. hu

Изменение 16

Предложение за решение – акт за изменение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималното количество емисии 
съобразно член 3 на настоящото 
решение се привежда в съответствие 
с количеството на квотите за емисии 
на парникови газове, издадени съгласно 

заличава се
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член 11 на Директива 2003/87/ЕО 
вследствие на промяната в броя на 
източниците, попадащи в обхвата на 
Директивата, последвала 
окончателното одобряване от 
Комисията на националните 
разпределителни планове за периода 
2008—2012 г. съгласно Директива 
2003/87/ЕО.
Комисията публикува стойностите, 
получени в резултат на това 
актуализиране.

Or. hu

Изменение 17

Предложение за решение – акт за изменение
Приложение; заглавие на първа колона: ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ЗА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прагови стойности за емисиите на 
парникови газове на държавите-членки 
към 2020 г. в сравнение с равнищата на 
емисиите за източници извън обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО през 2005 г.

Прагови стойности за емисиите на 
парникови газове на държавите-членки 
към 2020 г. в сравнение с равнищата на 
емисиите за източници извън обхвата на 
Директива 1990/87/ЕО през 1990 г.

Or. hu


