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Изменение  307 

Мишел Ривази, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Тереза Грифин, Карлуш Зориню 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. През 2027 г. Комисията 

изготвя доклад за периода 2021 – 

2025 г., а през 2032 г. – за периода 2026 

– 2030 г. относно общите емисии и 

поглъщания на парникови газове в 

Съюза за всяка от отчетните 

категории земя, посочени в член 2, по 

силата на Регламент (ЕС) .../... 

[ЗППЗГС], изчислени като от общите 

докладвани за периода емисии и 

поглъщания се извади петкратната 

стойност на отчетените средни 

годишни емисии и поглъщания в 

Съюза за периода 2000 – 2009 г. Въз 

основа на констатациите от доклада 

Комисията, по целесъобразност, 

прави предложения, за да се 

гарантира целостта на цялостната 

стратегия на Съюза за намаляване на 

емисиите на парникови газове до 

2030 г., както и нейният принос за 

целите на Парижкото споразумение. 

 (Настоящото изменение е 

предназначено да замести параграф 2в 

от изменение 175 от този доклад на 

комисиите ENVI/ITRE, A8-0402/2017) 

Or. en 
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Обосновка 

Техническа корекция, при което се вземат предвид разпоредбите в членове 12, параграф 2а и 15, 

параграф 1, втората част на регламента относно включването на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в 

рамката на политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г., и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (LULUCF). Настоящото би заменило 

параграф 2в от изменение 175 от този доклад на комисиите ENVI/ITRE в съответствие с 

резултатите от преговорите със Съвета относно Регламента за земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство (ЗППЗГС), 14 декември 2017 г. 

 


