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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Позиция на докладчика 

 

На глобално равнище селскостопанският сектор е отговорен за 10% от емисиите на 

парникови газове от Европейския съюз. През последните години значителното 

намаляване на броя на добитъка, по-ефикасното използване на торове и по-доброто 

управление на оборските торове допринесоха за намаляване на емисиите от ЕС, което 

обуслови намаление от 24% за периода от 1990 до 2012 г. 

 

През 2016 г. 16,3 милиарда евро от бюджета на ОСП бяха предназначени за устойчиво, 

съобразено с климата селско стопанство, с което се потвърди същественото ускорение, 

с което европейският селскостопански сектор напредва в прехода към нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата кръгова икономика, и силното му желание да 

се използва всяка възможност за допълнително подобряване на неговите екологични 

показатели. 

 

Подходът „отдолу нагоре“, поставен в основата на новото глобално споразумение по 

въпросите на изменението на климата, ни кара обаче да считаме, че е малко вероятно, 

поне в първоначалния период и при настоящите политики, намалението на емисиите на 

парникови газове да бъде достатъчно за постигането на целите на Европейския съюз за 

намаляване емисиите на парникови газове в секторите извън СТЕ с поне 40% до 2030 г. 

(спрямо равнището от 1990 г.) и с 30% спрямо 2005 г. 

 

Следователно разглежданото предложение за регламент, което е внесено вследствие на 

направената от Комисията оценка на Парижкото споразумение и определя 

националните цели за намаляване на емисиите като стимул за бъдещи политики, 

водещи до още по-голямо намаляване, е от съществено значение. 

 

При все това трябва да бъдат изтъкнати шест предизвикващи загриженост точки на 

предложението: 

 

1) Дейностите на сектора на земеползването, промените в земеползването и горското 

стопанство (ЗПЗГС) трябва да бъдат отчитани изцяло, както и в останалите сектори, 

попадащи в обхвата на Регламента за разпределяне на усилията, а не просто като 

механизъм за гъвкавост. Пълното отчитане на селското и горското стопанство, 

включително управлението на горите, което понастоящем не се разглежда, би 

гарантирало идентифицирането на евентуални емисии в резултат на незадоволителни 

енергийни политики, които може да изчерпят капацитета за абсорбиране на 

селскостопанските и горските екосистеми. Периодът преди влизането в сила на 

предложения регламент относно разпределянето на усилията е достатъчен, за да се 

установят стриктни и надеждни критерии за отчитане, така че да бъде взет изцяло 

предвид приносът на целия сектор, включително управлението на горите. 

 

2) Що се отнася до възможността за използване на кредити, докладчикът припомня, че 

е необходимо да се разшири тяхното прилагане и следователно допълнителното 

използване на нетни поглъщания от сектора на ЗПЗГС се фиксира на 425 милиона тона, 

както е посочено в третия вариант в оценката на въздействието на Комисията, 
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придружаваща предложението за регламент в областта на ЗПЗГС. Това предложение е 

в съответствие с разпоредбите на Парижкото споразумение, които признават 

значението на сектора на ЗПЗГС предвид неговия потенциал за смекчаване на 

последиците от изменението на климата. Освен това, този подход е в съответствие с 

насоките, дадени от Европейския съвет от октомври 2014 г., в които се отбелязва по-

заниженият потенциал на сектора на селското стопанство за смекчаване на последиците 

от изменението на климата и колко важно е да бъдат разгледани най-добрите начини за 

оптимизиране на приноса на този сектор за смекчаване на последиците от емисиите на 

парникови газове и поглъщане на такива газове, по-специално чрез дейности в сектора 

на ЗПЗГС. 

 

3) В предложението за регламент за разпределяне на усилията се определят годишни 

цели за емисиите на държавите членки за периода 2021 – 2030 г., без да се предлагат 

инструменти за смекчаване на последиците от изменението на климата, които да са в 

състояние на допринесат за постигане на целта за намаляване на емисиите, по-

специално за сектора на селското стопанство, в който е необходимо обратното – да се 

насърчават добрите практики за намаляване на емисиите. Необходимо е, на първо 

място, да се насърчават иновациите в селското стопанство чрез въвеждането на 

„зелени“ техники, които да бъдат в състояние да осигуряват защита на почвата и 

намаляване на емисиите от селскостопанския сектор. За тази цел, в допълнение към 

техниките, специфични за прецизното селско стопанство, е необходимо да се 

насърчават в частност техниките за консервационно земеделие. 

 

4) Що се отнася до дейностите за мониторинг и контрол, докладчикът предлага 

проверките за съответствие да бъдат ежегодни, а не веднъж на пет години. Проверките 

за съответствие на всеки пет години биха довели до ограничаване на обхвата на 

прилагане на коригиращите мерки и до значителна неефикасност на евентуалните 

санкции (в случай на неизпълнение, например, те ще бъдат приложени за пръв път едва 

през 2027 г.). Годишните проверки на съответствието биха благоприятствали също така 

търговията с квоти с оглед на повишената осведоменост на държавите членки за 

положението в сравнително кратки срокове. 

 

5) Докладчикът изтъква, че използването на делегирани актове е предназначено за 

изменение на несъществени елементи на основния акт. В допълнение той препоръчва 

на Комисията да не злоупотребява с делегираните актове и подчертава значението на 

участието на Парламента в подготвителната фаза на посочените актове. 

 

6) Предложението за регламент не споменава по никакъв начин излизането на 

Великобритания от ЕС. В настоящия си вид таблиците във въпросното предложение се 

отнасят до всички 28 държави членки, като Обединеното кралство е включено в 

таблицата на приложение I с цел за намаляване на емисиите с 37%. Докладчикът счита, 

че Комисията следва да положи усилия да актуализира данните и целите веднага щом 

бъде задействан член 50 от Договора от Лисабон за излизането на Великобритания от 

ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
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околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Съгласно заключенията на 

Европейския съвет от октомври 2014 г. 

целта следва да бъде осъществена с 

обединените усилия на Европейския 

съюз по възможно най-

разходоефективния начин, като до 2030 

г. намаленията в секторите на схемата за 

търговия с емисии (СТЕ) и извън нея ще 

възлязат съответно на 43% и 30% 

спрямо нивата от 2005 г., а усилията ще 

бъдат разпределени в зависимост от 

брутния вътрешен продукт (БВП) на 

глава от населението. Всички сектори на 

икономиката следва да допринесат за 

постигането на тези намаления на 

емисиите и всички държави членки 

следва да участват в това усилие, като се 

осигури необходимата балансираност 

между съображенията за справедливост 

и солидарност, като в същото време 

националните цели в рамките на групата 

от държави членки с БВП на глава от 

населението над средния за ЕС следва 

да претърпят относителна корекция, в 

която да намери отражение по 

справедлив и балансиран начин 

разходната ефективност. Постигането на 

тези намаления на емисиите на 

парникови газове следва да способства 

за повишаване на ефективността и за 

разгръщане на иновациите в 

европейската икономика, и по-

специално следва да насърчава 

съответни подобрения, особено в 

секторите на сградния фонд, селското 

стопанство, управлението на отпадъците 

и транспорта, доколкото те попадат в 

(2) Съгласно заключенията на 

Европейския съвет от октомври 2014 г. 

целта следва да бъде осъществена с 

обединените усилия на Европейския 

съюз по възможно най-

разходоефективния начин, като до 

2030 г. намаленията в секторите на 

схемата за търговия с емисии (СТЕ) и 

извън нея ще възлязат съответно на 43% 

и 30% спрямо нивата от 2005 г., а 

усилията ще бъдат разпределени в 

зависимост от брутния вътрешен 

продукт (БВП) на глава от населението. 

Всички сектори на икономиката следва 

да допринесат за постигането на тези 

намаления на емисиите и всички 

държави членки следва да участват в 

това усилие, като се осигури 

необходимата балансираност между 

съображенията за справедливост и 

солидарност, като в същото време 

националните цели в рамките на групата 

от държави членки с БВП на глава от 

населението над средния за ЕС следва 

да претърпят относителна корекция, в 

която да намери отражение по 

справедлив и балансиран начин 

разходната ефективност. Постигането на 

тези намаления на емисиите на 

парникови газове следва да способства 

за повишаване на ефективността и за 

разгръщане на иновациите в 

европейската икономика, и по-

специално следва да насърчава 

съответни подобрения, особено в 

секторите на горското стопанство, 

сградния фонд, селското стопанство, 
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обхвата на настоящия регламент. управлението на отпадъците и 

транспорта, доколкото те попадат в 

обхвата на настоящия регламент. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) С цел да се постигне 

намаляване на емисиите и за да се 

увеличи до максимум ролята на 

селскостопанския сектор, е важно 

държавите членки да насърчават 

новаторски действия за смекчаване 

на последиците от изменението на 

климата с най-голям потенциал, 

включително: преобразуване на 

обработваема земя в постоянно 

затревена площ; поддържане на живи 

плетове, защитни ивици и дървета в 

земеделските земи; нови агро-

лесовъдни системи и системи за 

залесяване; предотвратяване на 

изсичането на дървета и 

обезлесяването; ниска или нулева оран 

и използване на защитни/междинни 

култури и остатъци от 

селскостопански култури върху 

земите; одит на въглеродни емисии и 

планове за управление на 

почвите/хранителните вещества; 

подобрена азотна ефективност и 

инхибиране на нитрификацията; 

възстановяване и опазване на 

мочурища/торфища; и подобряване на 

методите на животновъдството, 

храненето на животните и 

управлението с цел намаляване на 

емисиите. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Съветът ратифицира 

Парижкото споразумение на 

5 октомври 2016 г., след като на 

4 октомври 2016 г. Европейският 

парламент даде своето одобрение. 

Парижкото споразумение, което 

влезе в сила на 4 ноември 2016 г., има 

за цел повишаването на 

температурата в световен мащаб да 

се задържи значително под 2°C над 

равнищата от прединдустриалния 

период и да се полагат усилия то да 

бъде ограничено до 1,5°C над 

равнищата от прединдустриалния 

период, с предпоставката, че за да се 

постигнат тези цели, ще бъде 

необходимо да се приемат по-

устойчиви селскостопански 

практики, чрез които да се развият 

полезни взаимодействия между 

целите за биоразнообразието, 

околната среда и климата. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) На 10 юни 2016 г. Комисията 

представи предложение за 

ратифициране от страна на ЕС на 

Парижкото споразумение. Това 

законодателно предложение е част 

от изпълнението на ангажимента, 

поет от ЕС в Парижкото 

споразумение. Ангажиментът на Съюза 

за намаляване на емисиите във всички 

икономически отрасли бе потвърден в 

планирания национално определен 

принос на ЕС и на неговите държави 

членки, който бе представен на 

секретариата на РКООНИК на 6 март 

(3) Приносът на селскостопанския 

сектор е ключов приоритет за 

подобряването на способността на 

Съюза да се приспособява към 

бъдещите предизвикателства, 

породени от изменението на 

климата, и настоящият регламент е 

част от изпълнението на поетото 

от Съюза задължение в 

Споразумението от Париж да осигури 

– посредством по-добра съгласуваност 

между политиката във връзка с 

изменението на климата и целите за 

продоволствената сигурност – 

устойчиво, ефикасно и стабилно 
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2015 г. производство на храни, като признава 

особената уязвимост на системите 

за производство на храни към 

неблагоприятното въздействие на 

изменението на климата. 

Ангажиментът на Съюза за намаляване 

на емисиите във всички икономически 

отрасли бе потвърден в планирания 

национално определен принос на ЕС и 

на неговите държави членки, който бе 

представен на секретариата на 

РКООНИК на 6 март 2015 г. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Този преход към чиста енергия 

налага промени в начина на 

инвестиране, както и стимули в целия 

спектър на политиките. Ключов 

приоритет на ЕС е създаването на 

устойчив енергиен съюз, който да 

осигурява на неговите граждани 

сигурно, трайно и конкурентоспособно 

снабдяване с енергия, и то на достъпни 

цени. За постигането на тази цел е 

необходимо амбициозните действия в 

областта на климата да продължат 

благодарение на настоящия регламент, 

както и на напредъка по останалите 

аспекти на енергийния съюз, в 

съответствие с посоченото в рамковата 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата.16 

(5) Този преход към чиста енергия и 

биоикономика налага промени в начина 

на инвестиране в целия спектър на 

политиките, както и стимули за 

малките и средните предприятия 

(МСП) с по-малък капитал и за 

малките земеделски стопанства да 

адаптират своите бизнес модели. 

Ключов приоритет на ЕС е създаването 

на устойчив Енергиен съюз, който да 

дава приоритет на енергийната 

ефективност и да се стреми да 

гарантира на своите граждани сигурно 

и трайно снабдяване с енергия на 

достъпни цени, както и прилагането 

на строги политики за устойчиво 

развитие и намаляване на емисиите 

към използването на ресурси на 

биологична основа за заместване на 

изкопаемите ресурси. За постигането 

на тази цел е необходимо амбициозните 

действия в областта на климата да 

продължат благодарение на настоящия 

регламент, както и на напредъка по 

останалите аспекти на енергийния съюз, 

в съответствие с посоченото в рамковата 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 
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въпросите на изменението на климата.16 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Поредица от мерки на Съюза 

подобряват способността на държавите 

членки да спазват ангажиментите си, 

свързани с климата, и са от съществено 

значение за постигане на необходимите 

намаления на емисиите в секторите, 

обхванати от настоящия регламент. Те 

включват законодателството относно 

флуорираните парникови газове, 

намалението на емисиите на CO2 от 

пътните превозни средства, енергийната 

ефективност на сградите, енергията от 

възобновяеми източници и кръговата 

икономика, а също така инструментите 

за финансиране на Съюза, 

предназначени за свързани с климата 

инвестиции. 

(11) Поредица от мерки на Съюза 

подобряват способността на държавите 

членки да спазват ангажиментите си, 

свързани с климата, и са от съществено 

значение за постигане на необходимите 

намаления на емисиите в секторите, 

обхванати от настоящия регламент. Те 

включват законодателството относно 

флуорираните парникови газове, 

намалението на емисиите на CO2 от 

пътните превозни средства, енергийната 

ефективност на сградите, енергийните 

култури, енергията от възобновяеми 

източници и кръговата икономика, а 

също така инструментите за 

финансиране на Съюза, предназначени 

за свързани с климата инвестиции, 

включително всички инструменти в 

рамките на общата селскостопанска 

политика (ОСП) и в допълнение към 

финансирането на прехода към 

устойчива продоволствена и 

селскостопанска система с голямо 

биологично разнообразие и ниски 

емисии, като важна цел на ОСП. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 11 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Тъй като секторите на 

селското и горското стопанство 
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имат уникалната способност да 

поглъщат емисиите на парникови 

газове, но по-малък потенциал за 

мерки за тяхното намаляване, е 

необходимо по-добре да се разбере 

потенциалът за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата на отделните земеделски 

стопанства и определените горски 

площи в Съюза, за да се укрепят 

възможните стимули за ефективни 

по отношение на климата земеделски 

стопани и по-добри практики на 

управление на горите, по-специално на 

равнището на отделното 

стопанство или горски район. 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Важно е тези мерки да 

стимулират намаляването на 

емисиите на парникови газове чрез 

възнаграждаване на най-добрите 

практики, подпомагане на 

земеделските стопани да разработят 

и интегрират специални мерки за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и като цяло 

да подобряват ефективността на 

производството. Политиката за 

развитие на селските райони 

(стълб ІІ) предоставя 99,6 милиарда 

евро за широк кръг от дейности, 

включително насърчаването на 

ефективно използване на ресурсите и 

подпомагането на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и сектора на горското 

стопанство. Държавите членки 

следва да насърчават поведение, 

което подпомага прехода към 
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нисковъглеродна икономика. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С Регламент [ ] [за включването 

на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 година] 

се определят правила за отчитане на 

емисиите и поглъщанията на парникови 

газове, свързани със земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (ЗПЗГС). Предвид 

обстоятелството, че определено 

отражение върху екологичните 

резултати от настоящия регламент, що 

се отнася до постиганите нива на 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, дава вземането под внимание на 

количество, максимално равняващо се 

на сумата от общите нетни поглъщания 

и общите нетни емисии от обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

обработваема земя и управляваните 

пасища по смисъла на Регламент [ ], при 

необходимост като допълнителна 

възможност за държавите членки следва 

да се предвиди използването на 

възможност за гъвкавост, съответстваща 

на максимално количество от 280 

милиона тона еквивалент на CO2 от тези 

поглъщания, разпределени между 

държавите членки според стойностите в 

приложение III. Когато се приема 

делегираният акт за актуализиране 

на референтните нива за горите въз 

основа на националните отчетни 

планове за горското стопанство в 

съответствие с член 8, параграф 6 от 

регламента [ЗПЗГС], правомощието 

да приема актове в съответствие с 

(12) С Регламент [ ] [за включването 

на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 година] 

се определят правила за отчитане на 

емисиите и поглъщанията на парникови 

газове, свързани със земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (ЗПЗГС). Предвид 

обстоятелството, че определено 

отражение върху екологичните 

резултати от настоящия регламент, що 

се отнася до постиганите нива на 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, дава вземането под внимание на 

количество, максимално равняващо се 

на сумата от общите нетни поглъщания 

и общите нетни емисии от обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

горска земя, управляваната 

обработваема земя и управляваните 

пасища по смисъла на Регламент [ ], при 

необходимост като допълнителна 

възможност за държавите членки следва 

да се предвиди използването на 

възможност за гъвкавост, съответстваща 

на максимално количество от 425 

милиона тона еквивалент на CO2 от тези 

поглъщания, разпределени между 

държавите членки според стойностите в 

приложение III. Предвид ограничения 

потенциал на селскостопанския 

сектор за смекчаване на последиците 

от изменението на климата този 

сектор следва преди всичко да се 

възползва от нетните поглъщания, 

предоставени по силата на 
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член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз следва да се делегира на 

Комисията по отношение на член 7, 

за да се отрази приносът на 

отчетната категория „управлявана 

горска земя“ във възможността за 

гъвкавост, предоставена по силата на 

този член. Преди да приеме въпросния 

делегиран акт Комисията следва да 

направи оценка на надеждността на 

отчетността за управляваната 

горска земя въз основа на наличните 

данни, и по-специално 

съгласуваността на планираните и 

действителните нива на добив. Освен 

това, по силата на настоящия регламент 

следва да се разреши заличаването по 

желание на единици от годишно 

разпределените количества емисии, за 

да се даде възможност тези количества 

да бъдат взети предвид при оценката на 

постигнатото съответствие от страна на 

държавите членки с изискванията на 

Регламент [ ]. 

настоящия регламент, като така се 

направи и ясно разграничение между 

емисиите на „зелени“ биогенни 

парникови газове от ЗПЗГС и 

селскостопанския сектор и тези, 

които произтичат от изгарянето на 

изкопаеми горива. Важно е 

Комисията да оцени също така 

промените в собствеността на 

земята в резултат от разпоредбите 

на ЗПЗГС, за да се гарантира, че 

политиките за промени в 

земеползването не насърчават 

заграбването на земи. Освен това, по 

силата на настоящия регламент следва 

да се разреши заличаването по желание 

на единици от годишно разпределените 

количества емисии, за да се даде 

възможност тези количества да бъдат 

взети предвид при оценката на 

постигнатото съответствие от страна на 

държавите членки с изискванията на 

Регламент [ ]. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 12 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Постигането при взаимна 

съгласуваност на многобройните цели 

на Съюза, свързани със 

селскостопанския сектор, 

включително смекчаването на 

последиците от изменението на 

климата и адаптирането към него, 

качеството на въздуха, опазването на 

биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги и оказването 

на подкрепа за икономиката на 

селските райони, ще изискват 

промени в инвестициите и 

стимулите, подкрепяни от мерки на 

Съюза, като например ОСП. 
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Настоящият регламент, 

включително наличните 

възможности за гъвкавост, следва да 

предостави стимул за намаляване на 

емисиите, съобразен с останалото 

законодателство на Съюза в 

областта на климата и 

енергетиката, за секторите, 

обхванати от настоящия регламент, 

включително в областта на 

енергийната ефективност. От 

жизненоважно значение е в 

настоящия регламент да се вземе 

предвид целта за осъществяване на 

принос към целите на стратегията 

на Съюза за горите за насърчаване на 

конкурентно и устойчиво предлагане 

на дървесина за биоикономиката на 

Съюза, на националните политики за 

горите на държавите членки, на 

стратегията на Съюза за 

биоразнообразието и на стратегията 

на Съюза за кръгова икономика. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се осигури ефикасност, 

прозрачност и ефективност от гледна 

точка на разходите на докладването и 

проверката на емисиите на парникови 

газове и на другата информация, 

необходима за оценяване на 

постигнатия напредък във връзка с 

годишно разпределените количества 

емисии на държавите членки, 

изискванията за годишно отчитане и 

оценка съгласно настоящия регламент 

стават неразделна част от съответните 

членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, 

поради което последните следва да 

бъдат съответно изменени. Изменението 

на посочения регламент следва също 

така да гарантира, че напредъкът, 

(13) С цел да се осигури ефикасност, 

прозрачност и ефективност от гледна 

точка на разходите на докладването и 

проверката на емисиите на парникови 

газове и на другата информация, 

необходима за оценяване на 

постигнатия напредък във връзка с 

годишно разпределените количества 

емисии на държавите членки, 

изискванията за годишно отчитане и 

оценка съгласно настоящия регламент 

стават неразделна част от съответните 

членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, 

поради което последните следва да 

бъдат съответно изменени. Изменението 

на посочения регламент следва също 

така да гарантира, че напредъкът, 
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осъществяван от държавите членки по 

отношение на намаляването на 

емисиите, продължава да бъде оценяван 

ежегодно, като се вземат под внимание 

постигнатият напредък в рамките на 

политиките и мерките на Съюза и 

информацията, предоставяна от 

държавите членки. На всеки две години 

оценката трябва да включва очаквания 

напредък на Съюза по изпълнението на 

неговите ангажименти за намаляване на 

емисиите и този на държавите членки по 

изпълнението на техните задължения. 

Въпросът за прилагането на 

приспаданията обаче следва да се 

разглежда само веднъж на всеки пет 

години, за да може да бъде взет предвид 

потенциалният принос на обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

обработваема земя и управляваните 

пасища в съответствие с Регламент [ ]. 

Това не засяга задължението на 

Комисията да се увери в спазването на 

задълженията на държавите членки, 

произтичащи от настоящия регламент, 

нито правомощието на Комисията да 

започне процедура за нарушение за тази 

цел. 

осъществяван от държавите членки по 

отношение на намаляването на 

емисиите, продължава да бъде оценяван 

ежегодно, като се вземат под внимание 

постигнатият напредък в рамките на 

политиките и мерките на Съюза и 

информацията, предоставяна от 

държавите членки. На всеки две години 

оценката следва да включва очаквания 

напредък на Съюза по изпълнението на 

неговите ангажименти за намаляване на 

емисиите и този на държавите членки по 

изпълнението на техните задължения. 

Въпросът за прилагането на 

приспаданията обаче следва да се 

разглежда само веднъж на всеки пет 

години, за да може да бъде взет предвид 

потенциалният принос на обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

горска земя, управляваната 
обработваема земя и управляваните 

пасища в съответствие с Регламент [ ]. 

Това не засяга задължението на 

Комисията да се увери в спазването на 

задълженията на държавите членки, 

произтичащи от настоящия регламент, 

нито правомощието на Комисията да 

започне процедура за нарушение за тази 

цел. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Настоящият регламент следва да 

бъде подложен на преглед през 2024 г. и 

на всеки 5 години след това, с цел да се 

оцени цялостното му функциониране. 

При прегледа следва да се вземат 

предвид промяната в националната 

ситуация и резултатите от глобалния 

преглед, предвиден в Парижкото 

споразумение. 

(20) Настоящият регламент следва да 

бъде подложен на преглед през 2024 г. и 

на всеки 5 години след това, с цел да се 

оцени цялостното му функциониране и 

спазването му от страна на 

държавите членки. Прегледът следва 

да спомогне да се гарантира, че 

държавите членки предприемат 

подходящи действия за постигане на 

своите дългосрочни цели за 

намаляване на емисиите на парникови 
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газове, и следва да се основава на 

подготвителен доклад на 

Европейската агенция за околна 

среда, като се вземе предвид целта на 

Съюза за намаляване до 2050 г. на 

емисиите на парникови газове от 

цялата икономика с 80 – 95% в 

сравнение с нивата от 1990 г., целта 

на Парижкото споразумение за 

постигане на нулеви нетни емисии 

през втората половина на века по 

начин, който не застрашава 

производството на храни, и 

важността на това да бъдат 

разгледани най-добрите начини за 

оптимизиране на приноса на този 

сектор за смекчаване на последиците 

от емисиите на парникови газове и 

поглъщане на такива газове, по-

специално чрез дейностите в сектора 

ЗПЗГС. Комисията и Европейската 

агенция за околна среда следва също 

така да вземат предвид промяната в 

националната ситуация и резултатите от 

глобалния преглед, предвиден в 

Парижкото споразумение, както и 

целта за постигане на нулеви нетни 

емисии през втората половина на века 

по начин, който не застрашава 

производството на храни, и съгласно 

заключенията на Европейския съвет 

от 23 и 24 октомври 2014 г., в които 

се признава ограниченият потенциал 

на селското стопанство за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и неговият 

многофункционален характер. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се 

прилага за емисиите на парникови 

газове от следните категории източници 

1. Настоящият регламент се 

прилага за емисиите на парникови 

газове от следните категории източници 
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съгласно МКИК: енергетика, 

промишлени процеси и използване на 

продукти, селско стопанство и 

отпадъци, определени съгласно 

Регламент (ЕС) № 525/2013, като са 

изключени емисиите от дейностите по 

приложение І към Директива 

2003/87/ЕО. 

съгласно МКИК: енергетика, 

промишлени процеси и използване на 

продукти, селско стопанство и 

отпадъци, определени съгласно 

Регламент (ЕС) № 525/2013, като са 

изключени емисиите от дейностите по 

приложение І към Директива 

2003/87/ЕО. Нулевият емисионен 

фактор по отношение на биомасата 

се отнася само за биоенергия от 

отпадъци и остатъци. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 Дългосрочни цели за намаляване на 

емисиите на парникови газове 

 До 2026 г. Комисията следва да 

извърши оценка на напредъка за 

постигането на дългосрочните цели 

на Съюза за намаляване на емисиите 

на парникови газове и на 

способността на държавите членки 

да постигнат индивидуалните си 

ангажименти, като вземе предвид 

резултатите от първия глобален 

преглед на изпълнението на 

Парижкото споразумение през 2023 г. 

Комисията следва да използва 

събраната при тази оценка 

информация, за да гарантира, че 

държавите членки предприемат 

подходящи действия за намаляване на 

емисиите си до 80% под нивата от 

1990 г. до 2050 г., като вземе предвид 

посочените международни цели. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. С цел подобряване на 

екологосъобразността и увеличаване 

на възможностите за гъвкавост, 

като в същото време се вземе предвид 

ограниченият потенциал за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата в селското 

стопанство, достъпът до новите 

възможности за гъвкавост, залегнали 

в настоящия регламент, следва да се 

предоставя на съответните държави 

членки, при условие че се ангажират с 

мерки за смекчаване на последиците в 

други сектори, където в миналото са 

били постигани незадоволителни 

резултати. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 12 с цел допълване на настоящия 

регламент чрез определяне на списък 

от такива мерки и сектори преди 

2020 г. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Достъп до възможностите за 

гъвкавост, посочени в настоящия 

член и в приложение II, се предоставя, 

при условие че съответната държава 

членка се ангажира да предприеме 

мерки в други сектори, в които в 

миналото са били постигани 

незадоволителни резултати. На 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 12 с цел 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на списък от такива 

мерки и сектори до 31 декември 2019 г. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 7 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Допълнително използване на най-много 

280 милиона нетни поглъщания от 

обезлесена земя, залесена земя, 

управлявана обработваема земя и 

управлявани пасища 

Допълнително използване на най-много 

425 милиона нетни поглъщания от 

обезлесена земя, залесена земя, 

управлявана горска земя, управлявана 

обработваема земя и управлявани 

пасища 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До степента, в която емисиите на 

държава членка надвишават годишно 

разпределените ѝ количества емисии за 

дадена година, количество, възлизащо 

най-много на сбора от всички нетни 

поглъщания и всички нетни емисии от 

комбинираните отчетни категории 

„обезлесена земя“, „залесена земя“, 

„управлявана обработваема земя“ и 

„управлявани пасища“, посочени в член 

2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се 

взема предвид с оглед на съответствието 

ѝ съгласно член 9 от настоящия 

регламент за дадената година, при 

условие че: 

1. До степента, в която емисиите на 

държава членка надвишават годишно 

разпределените ѝ количества емисии за 

дадена година, плюс всички 

разпределени количества на емисии, 

заделени в съответствие с член 5, 

параграф 3, количество, възлизащо най-

много на сбора от всички нетни 

поглъщания и всички нетни емисии от 

комбинираните отчетни категории 

„обезлесена земя“, „залесена земя“, 

„управлявана горска земя“, 
„управлявана обработваема земя“ и 

„управлявани пасища“, посочени в 

член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може 

да се взема предвид с оглед на 

съответствието ѝ съгласно член 9 от 

настоящия регламент за дадената 

година, при условие че: 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато се приема делегираният 

акт, за да се актуализират 

референтните нива за горите въз 

основа на националните отчетни 

планове за горското стопанство 

съгласно член 8, параграф 6 от 

Регламент [ЗПЗГС], на Комисията се 

предоставя правомощието да приеме 

делегиран акт за изменение на 

параграф 1 от настоящия член, за да 

се отрази приносът на отчетната 

категория „управлявана горска земя“ в 

съответствие с член 12 от 

настоящия регламент. 

заличава се 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) действията, които държавата 

членка ще предприеме, за да изпълни 

конкретните си задължения по член 4 

чрез националните политики и мерки и 

чрез изпълнение на действието на 

Съюза; 

а) действията, които държавата 

членка ще предприеме, за да изпълни 

конкретните си задължения по член 4, и 

които зачитат по-малкия потенциал 

на селското стопанство за 

смекчаване на последиците и 

продоволствената сигурност, чрез 

националните политики и мерки и чрез 

изпълнение на действието на Съюза; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. През 2027 г. и 2032 г., ако 

разглежданите емисии на парникови 

газове на държава членка надвишават 

годишно разпределеното ѝ количество 

емисии за дадена година през периода 

1. Ако държава членка надвишава 

годишно разпределеното ѝ количество 

емисии за дадена година през периода 

съгласно параграф 2 от настоящия член 

и използваните по членове 5 – 7 
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съгласно параграф 2 от настоящия член 

и използваните по членове 5 – 7 

възможности за гъвкавост, се прилагат 

следните мерки: 

възможности за гъвкавост, се прилагат 

следните мерки: 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) временно се забранява на 

държавата членка да прехвърля на друга 

държава членка каквато и да е част от 

годишно разпределеното ѝ количество 

емисии, докато не изпълни 

изискванията по настоящия регламент. 

Централният администратор въвежда 

тази забрана в регистъра по член 11. 

б) забранява се на държавата членка 

да прехвърля на друга държава членка 

каквато и да е част от годишно 

разпределеното ѝ количество емисии, 

докато не изпълни изискванията по 

настоящия регламент. Централният 

администратор въвежда тази забрана в 

регистъра по член 11. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 2 и член 11 от настоящия 

регламент, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от 

влизането в сила на настоящия 

регламент. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграфи 3а и 3б и член 11 от 

настоящия регламент, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, считано 

от влизането в сила на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 7, параграф 2 и член 

11, може да бъде оттеглено по всяко 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 6, параграфи 3а и 3б и 

член 11, може да бъде оттеглено по 
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време от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

всяко време от Европейския парламент 

или от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото в 

него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 7, параграф 2 и член 11, влиза в 

сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 6, параграфи 3а и 3б и член 11, 

влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на акта 

на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и Съвета до 28 февруари 

2024 г. и след това на всеки пет години 

за действието на настоящия регламент, 

приноса му за общата цел на ЕС за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове до 2030 г. и приноса му за 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и Съвета до 28 февруари 

2024 г. след първия глобален преглед на 

изпълнението на Парижкото 

споразумение през 2023 г. и 

последващите глобални прегледи, 

както и след това на всеки пет години 
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изпълнение на целите от Парижкото 

споразумение и може да изготви 

предложения, ако е целесъобразно. 

за действието на настоящия регламент, 

съгласуваността му с други 

законодателни актове, приноса му за 

общата цел на ЕС за намаляване на 

емисиите на парникови газове до 2030 г. 

и приноса му за изпълнение на целите 

от Парижкото споразумение и може да 

изготви законодателни предложения, 

ако е целесъобразно. Този доклад 

включва информация за напредъка в 

привличането и задържането на 

частни финансови средства в 

подкрепа на дългосрочния преход към 

нисковъглеродна икономика. Той се 

придружава от оценка на разходната 

ефективност и оценка на 

въздействието на дейностите за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата върху 

целите на Съюза в областта на 

околната среда и биологичното 

разнообразие. Докладът включва 

оценка на разпределянето на целите 

на държавите членки за намаляване 

на емисиите въз основа на 

разходноефективни и иновативни 

стратегии за намаляване на 

емисиите, а не на БВП на глава от 

населението. Ако е целесъобразно, 

Комисията представя законодателни 

предложения за ангажименти за 

намаляване на емисиите за периода 

след 2030 г. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Приложение III – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ 

ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА 

ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНА 

ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И 

УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА 

ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ 

ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА 

ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНА 

ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ, 

УПРАВЛЯВАНА ГОРСКА ЗЕМЯ И 

УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА 
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СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 

2021 ДО 2030 ГОДИНА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ 

НА ЧЛЕН 7 

ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 

2021 ДО 2030 ГОДИНА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ 

НА ЧЛЕН 7 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – таблица 

 

Текст, предложен от Комисията 

 

Приложение ІII 

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА ЗЕМЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, УПРАВЛЯВАНА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И 

УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ 

ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021 ДО 

2030 ГОДИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 7 

 Максимално количество, изразено в 

милиони тонове еквивалент на CO2 

Белгия 3,8 

България 4,1 

Чешка република 2,6 

Дания 14,6 

Германия 22,3 

Естония 0,9 

Ирландия 26,8 

Гърция 6,7 

Испания 29,1 

Франция 58,2 

Хърватия 0,9 

Италия 11,5 

Кипър 0,6 

Латвия 3,1 

Литва 6,5 

Люксембург 0,25 
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Унгария 2,1 

Малта 0,03 

Нидерландия 13,4 

Австрия 2,5 

Полша 21,7 

Португалия 5,2 

Румъния 13,2 

Словения 1,3 

Словакия 1,2 

Финландия 4,5 

Швеция 4,9 

Обединено кралство 17,8 

Максимално общо количество: 280 

 

Изменение 

Приложение ІII 

ОБЩИ НЕТНИ ПОГЛЪЩАНИЯ ОТ ОБЕЗЛЕСЕНА ЗЕМЯ, ЗАЛЕСЕНА ЗЕМЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, УПРАВЛЯВАНА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И 

УПРАВЛЯВАНИ ПАСИЩА, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ 

ПРЕДВИД ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021 ДО 

2030 ГОДИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 7 

 Максимално количество, изразено в 

милиони тонове еквивалент на CO2 

Белгия 5,7 

България 6,2 

Чешка република 4,0 

Дания 22,2 

Германия 33,9 

Естония 1,3 

Ирландия 40,7 

Гърция 10,2 

Испания 44,2 

Франция 88,4 

Хърватия 1,4 

Италия 17,4 
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Кипър 0,9 

Латвия 4,8 

Литва 9,9 

Люксембург 0,4 

Унгария 3,2 

Малта 0,3 

Нидерландия 20,0 

Австрия 3,8 

Полша 33,0 

Португалия 7,9 

Румъния 20,0 

Словения 1,9 

Словакия 1,9 

Финландия 6,9 

Швеция 7,5 

Обединено кралство 27,0 

Максимално общо количество: 425 
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