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КРАТКА ОБОСНОВКА 

За успешен преход към нисковъглеродна икономика е необходима стабилна рамка на 

политиката в областта на климата. За да бъде започнат и приложен по устойчив начин 

процесът на декарбонизация, всички сектори трябва да дадат своя принос. 

Следователно включването на сектора на земеползването, промените в земеползването 

и горското стопанство (ЗПЗГС) в политиката в областта на климата на Европейския 

съюз от 2021 г. е важен елемент от ориентирана към бъдещето политика. 

Селското и горското стопанство изпълняват екологична, икономическа и социална роля 

за обществото. Тази многофункционална роля на устойчивото селско стопанство и 

устойчивото управление на горите трябва да бъде призната в европейската политика в 

областта на климата. Поради това стимулите за намаляване на парниковите газове 

трябва да бъдат в съответствие с гарантирането на сигурността на доставките и с ясния 

ангажимент Европа да остане място за производство на устойчиви хранителни 

продукти и биомаса. Селското стопанство и устойчивото използване на биомаса не 

противоречат на амбициите в областта на климата, а следва да се разглеждат като част 

от решението. 

За създаването на справедлива начална позиция при всички случаи трябва да бъдат 

взети предвид ресурсите на сектора. От 1990 г. насам европейското селско стопанство 

вече е намалило своите емисии с 24%. 

Същевременно е от основно значение да се прави ясно разграничение между 

парниковите газове от природни изкопаеми и тези от биологични суровини. Селското и 

горското стопанство не трябва да се свеждат до поглътители на въглеродните емисии за 

други източници на емисии. Трябва да бъде признат ефектът на заместване на 

биоенергията, биоикономиката и използването на продукти от добита дървесина. 

Особено важен елемент, за да бъдат постигнати целите в областта на климата, е 

насърчаването на „зелената икономика“. 

Поради това следва да бъдат подчертани следните изменения към предложението на 

Комисията: 

1) Пионерите на устойчивото селско стопанство не трябва да бъдат санкционирани. 

Държави членки, които през последните години вече са предприели мерки в областта 

на околната среда и климата, трябва да имат възможността да отчитат тези мерки при 

изчисляването на базовата година за селското стопанство. 

2) По отношение на горските райони и устойчивото управление на горите между 

държавите членки съществуват съществени различия. 

Поради това е необходимо да се разчита не само на положителното въздействие върху 

климата чрез мерки за залесяване, но също така да бъде признат по-специално 

потенциалът за смекчаване на изменението на климата чрез устойчиво управление на 

горите и използване на биомаса. 

3) При определянето на референтните нива за горите трябва да бъде разработена 

система, която да съответства на принципа на субсидиарност. 



 

PE597.534v02-00 4/37 AD\1126397BG.docx 

BG 

Критериите, които следва да се вземат предвид при определянето на референтните нива 

от страна на държавите членки, трябва да са в съответствие с устойчивото използване 

на биомаса, изпълнението на стратегия на ЕС в областта на биоикономиката и 

гарантирането на енергийната сигурност. Както вече е поискано в доклада на 

Европейския парламент за новата европейска стратегия за горите1, Постоянният 

комитет по горите следва да бъде укрепен и да се консултира с Комисията във връзка с 

техническата помощ. 

4) Използването на делегирани актове е предназначено единствено за изменение на 

несъществени елементи на основния акт.  

                                                 
1 Доклад на тема „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“, 

(2014/2223(INI)), 7 април 2015 г.  
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) На 10 юни 2016 г. Комисията 

представи предложение за 

ратифицирането от страна на ЕС на 

Парижкото споразумение. 

Настоящото законодателно 

предложение е част от изпълнението на 

поетото задължение на Съюза за 

намаляване в цялата икономика на 

емисиите, както беше потвърдено в 

поетото задължение на Съюза и 

неговите държави членки за планирано 

национално определено намаление, 

внесено в секретариата на Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на 

климата („РКООНИК“) на 6 март 2015 

г.10 

(3) Съветът ратифицира 

Парижкото споразумение на 5 

октомври 2016 г., след като на 4 

октомври 2016 г. Европейският 

парламент даде своето одобрение. 

Парижкото споразумение влезе в сила 

на 4 ноември 2016 г. и има за цел 

повишаването на температурата в 

световен мащаб да се задържи далеч 

под 2°C над равнищата от 

прединдустриалния период и да се 

полагат усилия то да бъде ограничено 

до 1,5°C спрямо равнищата от 

прединдустриалния период, така че 

да не застрашава производството на 

храни и продоволствената сигурност. 

В споразумението също така се 

подчертава ролята на устойчивото 

управление на горите в постигането 

на целта за балансиране на емисиите 

и поглъщанията. Настоящото 

законодателно предложение е част от 

изпълнението на поетото задължение на 

Съюза за намаляване в цялата 

икономика на емисиите, както беше 

потвърдено в поетото задължение на 

Съюза и неговите държави членки за 

планирано национално определено 

намаление, внесено в секретариата на 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата („РКООНИК“) на 

6 март 2015 г.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
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Обосновка 

От съществено значение е текстът да бъде актуализиран във връзка с 

ратифицирането на Парижкото споразумение. Съображение 3 следва също така да 

бъде допълнено с препратка към член 2, параграф 1б от Парижкото споразумение по 

отношение на производството на храни, както и към член 5 относно ролята на 

устойчивото управление на горите за постигане на целта за балансиране на емисиите 

и поглъщанията. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Парижкото споразумение, наред 

с другото, определя дългосрочна цел в 

съответствие с целта да се ограничи 

повишаването на температурата в 

световен мащаб твърдо под 2 °C над 

равнищата от прединдустриалния 

период, както и да се продължат 

усилията то да се задържи до 1,5 °С над 

прединдустриалните равнища. За да се 

постигне тази цел, страните следва да 

подготвят, обявят и поддържат 

последователни национално определени 

приноси. Парижкото споразумение 

заменя подхода, възприет в рамките на 

Протокола от Киото от 1997 г., чието 

действие няма да продължи след 2020 г. 

Парижкото споразумение също така 

приканва за баланс между 

антропогенните емисии по източници и 

по поглъщания от поглътители на 

парникови газове през втората половина 

на този век, и приканва страните да 

предприемат действия за съхраняване и 

увеличаване, по целесъобразност, на 

поглътителите и резервоарите на 

парникови газове, включително горите. 

(4) Парижкото споразумение, наред 

с другото, определя дългосрочна цел в 

съответствие с целта да се ограничи 

повишаването на температурата в 

световен мащаб твърдо под 2 °C над 

равнищата от прединдустриалния 

период, както и да се продължат 

усилията то да се задържи до 1,5 °С над 

прединдустриалните равнища. То цели 

също така повишаване на 

способността за адаптиране към 

неблагоприятните последици от 

изменението на климата, повишаване 

на устойчивостта спрямо 

изменението на климата и 

насърчаване на постигането на ниски 

емисии на парникови газове по начин, 

който не застрашава производството 

на храни. За да се постигне целта на 

Парижкото споразумение, страните 

следва да подготвят, обявят и 

поддържат последователни национално 

определени приноси. Парижкото 

споразумение заменя подхода, възприет 

в рамките на Протокола от Киото от 

1997 г., чието действие няма да 

продължи след 2020 г. Парижкото 

споразумение също така приканва за 

баланс между антропогенните емисии 

по източници и по поглъщания от 
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поглътители на парникови газове през 

втората половина на този век, и 

приканва страните да предприемат 

действия за съхраняване и увеличаване, 

по целесъобразност, на поглътителите и 

резервоарите на парникови газове, 

включително горите. Страните по 

споразумението признават, че при 

действията за смекчаване на 

последиците и за адаптиране следва 

да се приеме напълно прозрачен 

подход, като се вземат предвид 

екосистемите, и че тези действия 

следва да се основават на най-добрите 

налични научни данни и да се 

ръководят от тях. 

Обосновка 

Съображението относно Парижкото споразумение следва да се допълни, като се 

посочва член 2, параграф 1, буква б) от него, за да се подчертае, че са налични 

множество цели и предизвикателства в сектора, както и член 7 от него. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) С цел постигане на 

отрицателните емисии, необходими 

за изпълнението на целите на 

Парижкото споразумение, 

поглъщанията на парникови газове от 

атмосферата чрез земеползването, 

промените в земеползването и 

горското стопанство (ЗПЗГС) трябва 

да бъдат солидни и не следва да се 

използват само за компенсиране на 

намаляването на емисиите от други 

източници. Поглъщанията чрез 

ЗПЗГС са обратими и не следва да се 

използват за компенсиране на 

емисиите, а следва да се разглеждат 

като отделен стълб в рамката за 

политиката на Съюза в областта на 

климата. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) На Европейския съвет от 23—24 

октомври 2014 г. бяха взети под 

внимание и многобройните цели на 

сектора на селското стопанство и 

земеползването с техния по-малък 

потенциал за смекчаване на 

изменението на климата, както и 

необходимостта да се осигури 

съгласуваност между целите на Съюза 

за продоволствената сигурност и 

изменението на климата. Европейският 

съвет прикани Комисията да проучи 

най-подходящите средства за 

насърчаване на устойчивото 

интензифициране на производството на 

храни, като същевременно се 

оптимизира приносът на сектора за 

намаляване и улавяне на парниковите 

газове, включително чрез залесяване, 

както и да въведе политика за 

включване на земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство („ЗПЗГС“) в рамката за 

намаляване на парниковите газове до 

2030 г., веднага щом техническите 

условия го позволят, и във всички 

случаи преди 2020 г. 

(5) На Европейския съвет от 23 – 24 

октомври 2014 г. бяха взети под 

внимание и многобройните цели на 

сектора на селското стопанство и 

земеползването с техния по-малък 

потенциал за смекчаване на 

изменението на климата, както и 

необходимостта да се осигури 

съгласуваност между целите на Съюза 

за продоволствената сигурност и 

изменението на климата. Освен това 

въвеждането на технологични 

решения в секторите на селското и 

горското стопанство допринася за 

увеличаване на производството и 

намаляване на екологичния 

отпечатък. Европейският съвет 

прикани Комисията да проучи най-

подходящите средства за насърчаване 

на устойчивото интензифициране на 

производството на храни, като 

същевременно се оптимизира приносът 

на сектора за намаляване и улавяне на 

парниковите газове, включително чрез 

залесяване, както и да въведе политика 

за включване на земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство („ЗПЗГС“) в рамката за 

намаляване на парниковите газове до 

2030 г., веднага щом техническите 

условия го позволят, и във всички 

случаи преди 2020 г. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Секторът на ЗПЗГС може да 

допринесе за смекчаването на 

изменението на климата по няколко 

начина, по-специално чрез намаляване 

на емисиите, запазване и увеличаване на 

поглътителите и въглеродните запаси. 

За да бъдат ефективни мерките, 

насочени по-конкретно към увеличаване 

на улавянето на въглерода, от решаващо 

значение е стабилността и 

приспособяемостта на въглеродните 

депа. 

(6) В борбата срещу изменението 

на климата предизвикателството е 

да се намалят съществуващите нива 

на CO2 в атмосферата и да се 

намалят емисиите. Секторът на 

ЗПЗГС може да допринесе за 

смекчаването на изменението на 

климата по няколко начина, по-

специално чрез намаляване на емисиите, 

запазване и увеличаване на 

поглътителите и въглеродните запаси, 

замяна на изкопаемите горива с 

възобновяеми енергийни източници 

от горска биомаса и използване на 

потенциала на биоматериалите от 

устойчивото управление на горите за 

поглъщане, както и на техния 

потенциал за замяна на изкопаемите 

горива, като се взема предвид целият 

жизнен цикъл на тези материали – 

от производството на суровини до 

етапите на преработка и 

производство. Биоикономиката и 

биоенергията са абсолютно 

необходим път към зелена икономика, 

свободна от изкопаеми горива. За да 

бъдат ефективни мерките, насочени по-

конкретно към увеличаване на 

улавянето на въглерода, от решаващо 

значение е стабилността и 

приспособяемостта на въглеродните 

депа. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Съвременните практики на 

управление могат значително да 

допринесат за намаляването на 

емисиите на парникови газове в 

сектора на ЗПЗГС. Стимулирането 
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на разработването на новаторски 

практики и насърчаването на 

собствениците на земя да използват 

съвременни практики на управление 

като прецизно земеделие, прецизно 

горско стопанство и интелигентно 

земеделие са потенциални средства за 

подпомагане на държавите членки в 

постигането на техните цели. 

Обосновка 

Прецизното земеделие и прецизното горско стопанство могат да намалят емисиите 

чрез оптимизиране на използването, например на горива, торове и пестициди. Този 

начин за интелигентно земеделие е от полза за земеделските стопани и работещите в 

сферата на управлението на горите, както и за околната среда. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Мерките в рамките на общата 

селскостопанска политика и 

националните политики имат 

въздействие върху профила на 

емисиите от обработваемата земя, 

пасищата и влажните зони. По 

отношение на базовия период за 

отчетните категории земя, 

предвидени в настоящия регламент, 

изчисленията следва да вземат 

предвид агроекологичните мерки, 

прилагани от държавите членки през 

този период. 

Обосновка 

Отчитането на акроекологичните мерки е важно, защото означава, че пионерите 

няма да бъдат санкционирани. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Емисиите и поглъщанията от 

горски земи зависят от редица природни 

фактори, структурата на възрастовите 

класове, както и от минали и настоящи 

практики на управление. Използването 

на базова година няма да е в състояние 

да отрази тези фактори и произтичащите 

от тях циклични въздействия върху 

емисиите и поглъщанията или 

варирането им през отделните години. 

Съответните правила за отчитане вместо 

това следва да предвиждат използването 

на референтни нива, така че да се 

изключи въздействието от природните 

дадености и специфичните за държавата 

характеристики. При липсата на 

международен преглед съгласно 

РКООНИК и Протокола от Киото, 

следва да се създаде процедура за 

преглед, за да се осигури прозрачност и 

да се подобри качеството на отчитането 

в тази категория. 

(9) Емисиите и поглъщанията от 

горски земи зависят от редица природни 

фактори, структурата на възрастовите 

класове, както и от минали и настоящи 

практики на управление, които се 

различават значително между 

държавите членки. Използването на 

базова година няма да е в състояние да 

отрази тези фактори и произтичащите от 

тях циклични въздействия върху 

емисиите и поглъщанията или 

варирането им през отделните години. 

Съответните правила за отчитане вместо 

това следва да предвиждат използването 

на референтни нива, така че да се 

предприемат мерки по отношение на 
въздействието от природните дадености 

и специфичните за държавата 

характеристики, като 

невъзможността за управление на 

горите в Хърватия поради 

окупацията на нейната територия, 

Хърватската война за независимост и 

обстоятелствата по време и след 

войната. Съответните правила за 

отчитане следва също така да 

предвиждат съгласуваност с 

изискванията за устойчиво 

управление на горите на Forest Europe 

(Министерска конференция за 

защита на горите в Европа). При 

липсата на международен преглед 

съгласно РКООНИК и Протокола от 

Киото, за държавите членки следва да 

се създаде прозрачна процедура, за да 

се подобрят възможностите за 

проверки и качеството на отчитането в 

тази категория. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Когато Комисията реши да 

бъде подпомагана от експертен екип в 

съответствие с Решение на 

Комисията (C(2016)3301) при прегледа 
на националните планове за 

отчитане във връзка с горите, тя 
следва да се възползва от добрите 

практики и опита от експертните 

прегледи съгласно РКООНИК, 

включително по отношение на 

участието на национални експерти и 

препоръки, и да избере достатъчен 

брой експерти от държавите членки. 

(10) Процедурата за определяне на 

референтните нива за горите от 

страна на държавите членки следва 

да бъде прозрачна и да съответства 
на изискванията за устойчиво 

управление на горите на Forest Europe 

(Министерска конференция за 

защита на горите в Европа)1а. 

Комисията следва да съдейства на 

държавите членки, като се основава 

на добрите практики и опита от 

експертните прегледи съгласно 

РКООНИК. В този контекст е 

подходящо Комисията да предостави 

техническо съдействие относно 

проверката на съответствието с 

критериите, изложени в приложение 

IV, след консултация с Постоянния 

комитет по горите, учреден с 

Решение № 89/367/ЕИО на Съвета1б. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – Министерска 

конференция за защита на горите в 

Европа, Междуправителствен 

комитет за преговори за правно 

обвързващо споразумение за горите в 

Европа: http://www.foresteurope.org/. 

 1б Решение № 89/367/ЕИО на Съвета 

от 29 май 1989 г. относно учредяване 

на Постоянен комитет по горите 

(ОВ L 165, 15.6.1989 г., стр. 14). 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В международно приетите 

насоки на МГИК се посочва, че 

емисиите от изгарянето на биомаса 

могат да се отчитат като нулеви в 

енергийния сектор, при условие че тези 

(11) В международно приетите 

насоки на МГИК се посочва, че 

емисиите от изгарянето на биомаса 

могат да се отчитат като нулеви в 

енергийния сектор, при условие че тези 
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емисии са отчитат в сектора на ЗПЗГС. 

В ЕС емисиите от изгарянето на 

биомаса се отчитат като нулеви по 

силата на член 38 от Регламент (ЕС) № 

601/2012 и разпоредбите, включени в 

Регламент (ЕС) № 525/2013, поради 

което единственият начин да се осигури 

съответствие с насоките на МГИК е тези 

емисии прецизно да бъдат обхванати от 

настоящия регламент. 

емисии са отчитат в сектора на ЗПЗГС. 

В Съюза емисиите от изгарянето на 

биомаса се отчитат като нулеви по 

силата на член 38 от Регламент (ЕС) № 

601/2012 и разпоредбите, включени в 

Регламент (ЕС) № 525/2013, поради 

което единственият начин да се осигури 

съответствие с насоките на МГИК е тези 

емисии прецизно да бъдат обхванати от 

настоящия регламент. Правилата за 

отчитане за биоенергията, изложени 

в настоящия регламент, не следва да 

възпрепятстват използването на 

устойчива биомаса в енергийния 

сектор чрез производство на емисии в 

сектора на ЗПЗГС. 

Обосновка 

Необходимо е правилно да се отрази потенциалът на биоенергията за замяна на 

изкопаемите горива. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Увеличеното устойчиво 

използване на продукти от добита 

дървесина може значително да ограничи 

емисиите и да увеличи поглъщанията на 

парникови газове от атмосферата. 

Правилата за отчитане следва да 

гарантират, че държавите членки 

отразяват точно в отчетите промените, 

когато има такива, във въглеродното 

депо на продуктите от добита дървесина 

с оглед да се стимулира повишеното 

използване на продукти от добита 

дървесина с дълъг жизнен цикъл. 

Комисията следва да предостави насоки 

по методически въпроси, свързани с 

отчитането за продукти от добита 

дървесина. 

(12) Увеличеното устойчиво 

използване на продукти от добита 

дървесина може значително да ограничи 

емисиите чрез ефект на заместване 

(предвид енергоемкостта и 

интензитета на СО2 на други 

сектори – производството на 

цимент, например, допринася за около 

8% от глобалните емисии на СО2) и да 

увеличи поглъщанията на парникови 

газове от атмосферата. Правилата за 

отчитане следва да гарантират, че 

държавите членки отразяват точно в 

отчетите промените, когато има такива, 

във въглеродното депо на продуктите от 

добита дървесина, за да се признава, 

приветства и стимулира повишеното 

използване на продукти от добита 

дървесина с дълъг жизнен цикъл, като 
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по този начин се намалява 

използването на други 

бионеразградими материали, като 

например пластмаса. Комисията 

следва да предостави насоки по 

методически въпроси, свързани с 

отчитането за продукти от добита 

дървесина. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Естествените смущения, 

например пожари, нашествия на 

насекоми, болести, екстремни 

метеорологични събития и геоложки 

смущения, които са извън контрола на 

държавата членка и на практика не са 

повлияни от нея, могат да доведат до 

емисии от сектора на ЗПЗГС с временен 

характер или могат да обърнат ефекта от 

предишни поглъщания. Тъй като 

обръщане на ефекта може да се получи 

и в резултат на управленски решения, 

като например решения за дърводобив 

или залесяване, поради това с 

настоящия регламент следва винаги да 

се осигурява точно отразяване на 

причинените от човека обратни ефекти 

в отчетите за ЗПЗГС. Освен това, с 

настоящия регламент следва да се даде 

ограничена възможност на държавите 

членки да изключват от своите отчети за 

ЗПЗГС емисиите, дължащи се на 

смущения извън техния контрол. При 

все това начинът, по който държавите 

членки прилагат тези разпоредби, 

следва да не води до необосновано 

занижено отчитане. 

(13) Естествените смущения, 

например пожари, нашествия на 

насекоми, болести, екстремни 

метеорологични събития и геоложки 

смущения, които са извън контрола на 

държавата членка и на практика не са 

повлияни от нея, могат да доведат до 

емисии от сектора на ЗПЗГС с временен 

характер или могат да обърнат ефекта от 

предишни поглъщания. Тъй като 

обръщане на ефекта може да се получи 

и в резултат на управленски решения, 

като например решения за дърводобив 

или залесяване, поради това с 

настоящия регламент следва винаги да 

се осигурява точно отразяване на 

причинените от човека обратни ефекти 

в отчетите за ЗПЗГС. Освен това, с 

настоящия регламент следва да се даде 

възможност на държавите членки да 

изключват от своите отчети за ЗПЗГС 

емисиите, дължащи се на смущения 

извън техния контрол. При все това 

начинът, по който държавите членки 

прилагат тези разпоредби, следва да не 

води до необосновано занижено 

отчитане и да не обезсърчава 

държавите членки да вземат 

превантивни мерки за ограничаване на 

риска от естествени смущения. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В зависимост от националните 

предпочитания държавите членки 

следва да могат да избират подходящи 

национални политики за постигането на 

своите поети задължения в сектора на 

ЗПЗГС, включително възможността за 

компенсиране на емисиите от една 

категория земеползване с поглъщанията 

от друга категория земеползване. Те 

следва също така да могат да сумират 

нетните поглъщания в периода 2021—

2030 г. Търговията между държавите 

членки следва да продължи като 

допълнителна възможност за 

подпомагане на съответствието. 

Съгласно практиката през втория 

период на задължения по Протокола от 

Киото държавите членки следва също 

така да имат възможност да използват 

своите преизпълнения по Регламент [...] 

относно задължителните годишни 

намаления на емисиите на парникови 

газове на държавите членки в периода 

2021—2030 г. за устойчив енергиен 

съюз и за изпълнение на поетите 

задължения по Парижкото 

споразумение, и за изменение на 

Регламент № 525/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

механизъм за мониторинг и докладване 

на емисиите на парникови газове и на 

друга информация, свързана с 

изменението на климата, с цел да 

осигурят съответствието си с 

поетите задължения по настоящия 

регламент. 

(14) В зависимост от националните 

предпочитания държавите членки 

следва да могат да избират подходящи 

национални политики за постигането на 

своите поети задължения в сектора на 

ЗПЗГС, включително възможността за 

компенсиране на емисиите от една 

категория земеползване с поглъщанията 

от друга категория земеползване. Те 

следва също така да могат да сумират 

нетните поглъщания в периода 2021—

2030 г. Търговията между държавите 

членки следва да продължи като 

допълнителна възможност за 

подпомагане на съответствието. 

Съгласно практиката през втория 

период на задължения по Протокола от 

Киото държавите членки следва също 

така да имат възможност да използват 

своите преизпълнения по Регламент № 

(ЕС) .../... относно задължителните 

годишни намаления на емисиите на 

парникови газове на държавите членки в 

периода 2021 – 2030 г. за устойчив 

енергиен съюз и за изпълнение на 

поетите задължения по Парижкото 

споразумение, и за изменение на 

Регламент № 525/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

механизъм за мониторинг и докладване 

на емисиите на парникови газове и на 

друга информация, свързана с 

изменението на климата, като 

същевременно гарантират ясно 

разграничаване между емисиите и 

поглъщанията на парникови газове от 

изкопаеми горива и от биогенни 

ресурси. Следователно годишните 

нетни поглъщания от обезлесената 

земя, залесената земя, управляваната 

горска земя, управляваната 

обработваема земя и управляваните 
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пасища следва да се ограничат до 

селското стопанство. Държавите 

членки следва да могат да използват 

до 425 милиона тона от нетните 

поглъщания, произтичащи от 

разпоредбите на настоящия 

регламент, за да изпълнят 

задълженията си в рамките на 

Регламента за разпределяне на 

усилията.  

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С цел да се осигури правилното 

отчитане на трансакции съгласно 

настоящия регламент, включително 

използването на възможности за 

гъвкавост и проследяване на 

съответствието, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз във връзка с 

техническото адаптиране на 

определения, стойности, списъци на 

парникови газове и въглеродни депа, 

актуализацията на референтните нива, 

отчитането на трансакции и 

преразглеждането на методиката и 

изискванията за информация. При тези 

мерки се вземат под внимание 

разпоредбите на Регламент № 389/2013 

на Комисията за създаване на регистър 

на Съюза. Необходимите разпоредби 

следва да се включат в единен правен 

инструмент, съчетаващ разпоредбите за 

отчитане от Директива 2003/87/ЕО, 

Регламент (ЕС) № 525/2013, Регламент 

[...] относно задължителните годишни 

намаления на емисиите на парникови 

газове на държавите членки в периода 

2021—2030 г. за устойчив енергиен 

съюз и от настоящия регламент. От 

(18) С цел да се осигури правилното 

отчитане на трансакции съгласно 

настоящия регламент, включително 

използването на възможности за 

гъвкавост и проследяване на 

съответствието, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз във връзка с 

техническото адаптиране на 

определения, стойности, списъци на 

парникови газове и въглеродни депа, 

актуализацията на категориите във 

въглеродното депо на продуктите от 

добита дървесина, отчитането на 

трансакции и преразглеждането на 

методиката и изискванията за 

информация с цел отразяване на 

промените в насоките на МГИК, 

приети от органите на РСООНИК 

или в рамките на Парижкото 

споразумение. При тези мерки се вземат 

под внимание разпоредбите на 

Регламент № 389/2013 на Комисията за 

създаване на регистър на Съюза. 

Необходимите разпоредби следва да се 

включат в единен правен инструмент, 

съчетаващ разпоредбите за отчитане от 

Директива 2003/87/ЕО, Регламент (ЕС) 
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особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, 

които да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, за да се осигури равно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, а техните 

експерти получават систематичен 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

№ Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 октомври 2003 г.1a, Регламент 

(ЕС) № 525/2013, Регламент (ЕС) №.../... 

относно задължителните годишни 

намаления на емисиите на парникови 

газове на държавите членки в периода 

2021 – 2030 г. за устойчив енергиен 

съюз и от настоящия регламент. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, 

които да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 1б 

По-специално, за да се осигури равно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, а техните 

експерти получават систематичен 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

 ________________ 

 1a 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 

стр. 32). 

 1бOВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 19 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) На настоящия регламент следва 

да бъде направен преглед през 2024 г. и 

на всеки 5 години след това, с цел да се 

оцени цялостното му функциониране. 

При този преглед могат също така да се 

вземат предвид резултатите от 

глобалния преглед на Парижкото 

споразумение. 

(19) С оглед на диалога за улесняване 

през 2018 г. Комисията докладва на 

Европейския парламент и Съвета до 

28 февруари 2019 г. за адекватността 

на нивото на амбиция на настоящия 

регламент. На настоящия регламент 

следва да бъде направен преглед през 

2023 г. и на всеки 3 години след това, с 

цел да се оцени цялостното му 

функциониране. При този преглед могат 

също така да се вземат предвид 

резултатите от глобалния преглед на 

Парижкото споразумение. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се 

прилага за емисиите и поглъщанията на 

парникови газове, изброени в 

приложение I, раздел А, както са 

докладвани съгласно член 7 от 

Регламент (ЕС) № 525/2013, 

възникващи в някоя от следните 

отчетни категории земя на териториите 

на държавите членки през периода 

2021—2030 г.: 

1. Настоящият регламент се 

прилага за емисиите и поглъщанията на 

парникови газове, изброени в 

приложение I, раздел А, както са 

докладвани съгласно член 7 от 

Регламент (ЕС) № 525/2013, 

възникващи в някоя от следните 

отчетни категории земя на териториите 

на държавите членки и в други 

отчетни категории през периода 

2021—2030 г.: 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) продуктите от добита 

дървесина. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) Референтното ниво за горите е 

прогнозна стойност на средните 

годишни нетни емисии или 

поглъщания, дължащи се на 

управлявани горски земи на 

територията на държава членка за 

периодите 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 

г. 

Обосновка 

Определението за „референтно ниво на горите“, дадено в член 8, параграф 1, следва 

да бъде указано в член 3, наред с другите определения. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 14 с цел 

адаптиране на определенията в 

параграф 1, с оглед на научното 

развитие или техническия прогрес и с 

цел да осигури съгласуваност между 

тези определения и евентуални промени 

на съответните определения в насоките 

на МГИК от 2006 г. за националните 

инвентаризации на емисиите на 

парникови газове (наричани по-долу 

„насоки на МГИК“). 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 14 с цел 

адаптиране на определенията в 

параграф 1, с цел да осигури 

съгласуваност между тези определения 

и евентуални промени на съответните 

определения в насоките на МГИК от 

2006 г. за националните инвентаризации 

на емисиите на парникови газове 

(наричани по-долу „насоки на МГИК“), 

приети от органите на РКООНИК 

или в рамките на Парижкото 

споразумение. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За периодите 2021—2025 г. и 2026—

2030 г., като се вземат предвид 

възможностите за гъвкавост, 

предвидени в член 11, всяка държава 

членка гарантира, че емисиите не 

надхвърлят поглъщанията, изчислено 

като сбора на общите емисии и 

поглъщания на тяхна територия общо 

във всички отчетни категории земя, 

посочени в член 2, като отчитането се 

извършва в съответствие с настоящия 

регламент. 

За периодите 2021 – 2025 г. и 

2026 – 2030 г., като се вземат предвид 

възможностите за гъвкавост, 

предвидени в член 11, всяка държава 

членка гарантира, че емисиите не 

надхвърлят поглъщанията, изчислено 

като сбора на общите емисии и 

поглъщания на тяхна територия общо 

във всички отчетни категории земя и 

други категории, посочени в член 2, 

като отчитането се извършва в 

съответствие с настоящия регламент. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки изготвят и 

водят отчети, които точно отразяват 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на отчетните категории земя, посочени в 

член 2. Държавите членки следят за 

точността, пълнотата, 

последователността, сравнимостта и 

прозрачността на техните отчети и на 

другите данни, предоставяни по 

настоящия регламент. Държавите 

членки отбелязват емисиите с 

положителен знак (+), а поглъщанията с 

отрицателен знак (−). 

1. Държавите членки изготвят и 

водят отчети, които точно отразяват 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на отчетните категории земя и на 

другите категории, посочени в член 2, 

в съответствие с насоките за 

докладване за периода 2021 – 2030 г., 

приети от органите на РКООНИК 

или в рамките на Парижкото 

споразумение. Държавите членки 

следят за точността, пълнотата, 

последователността, сравнимостта и 

прозрачността на техните отчети и на 

другите данни, предоставяни по 

настоящия регламент. Държавите 

членки отбелязват емисиите с 

положителен знак (+), а поглъщанията с 

отрицателен знак (−). 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки 

предотвратяват всякакво двойно 

отчитане на емисии или поглъщания, 

по-специално като отчитат емисиите 

или поглъщанията, дължащи се на 

повече от една отчетна категория земя, 

само в една категория. 

2. Държавите членки 

предотвратяват всякакво двойно 

отчитане на емисии или поглъщания, 

по-специално като отчитат емисиите 

или поглъщанията, дължащи се на 

повече от една отчетна категория, само 

в една категория. 

Обосновка 

Предлага се продуктите от добита дървесина да бъдат включени като отделна 

инвентаризационна и отчетна категория. Това би било в съответствие с насоките на 

МГИК от 2006 г. и с практиките за докладване по РКООНИК. Това ще доведе до 

промени в параграфи 1, 2 и 4 от член 5. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки включват в 

отчетите си за всяка отчетна категория 

земя всяка промяна на запасите от 

въглерод във въглеродните депа, 

изброени в приложение I, част Б. 

Държавите членки могат да изберат да 

не включват в своите отчети промените 

в запасите на въглерод за въглеродните 

депа, които не са източници, с 

изключение на надземната биомаса и 

продуктите от добита дървесина на 

управлявани горски земи. 

4. Държавите членки включват в 

отчетите си за всяка отчетна категория 

всяка промяна на запасите от въглерод 

във въглеродните депа, изброени в 

приложение I, част Б. Държавите членки 

могат да изберат да не включват в 

своите отчети промените в запасите на 

въглерод за въглеродните депа, които не 

са източници, с изключение на 

надземната биомаса и продуктите от 

добита дървесина на управлявани 

горски земи. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 14, за да 

изменя приложение I с цел отразяване 

на промените в насоките на МГИК. 

актове в съответствие с член 14, за да 

изменя приложение I с цел отразяване 

на промените в насоките на МГИК, 

както е прието от органите на 

РСООНИК или в рамките на 

Парижкото споразумение. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани обработваеми земи, 

изчислени като емисии и поглъщания в 

периодите 2021—2025 г. и 2026—2030 

г., минус стойността, получена чрез 

умножение с пет на средните годишни 

емисии и поглъщания на държавата 

членка, дължащи се на управлявани 

обработваеми земи в базовия период 

2005—2007 г. 

1. Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани обработваеми земи, 

изчислени като емисии и поглъщания в 

периодите 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 

г., минус стойността, получена чрез 

умножение с пет на средните годишни 

емисии и поглъщания на държавата 

членка, дължащи се на управлявани 

обработваеми земи в базовия период 

2005 – 2007 г. или в избраната базова 

година съгласно РКООНИК. Изборът 

на референтна стойност за 

отчитането се съобщава на 

Европейската комисия до 31 декември 

2018 г. Държавите членки могат да 

компенсират агроекологичните 

мерки, приложени по време на базовия 

период. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани пасища, изчислени като 

емисии и поглъщания в периодите 

2021—2025 г. и 2026—2030 г., минус 

стойността, получена чрез умножение с 

2. Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани пасища, изчислени като 

емисии и поглъщания в периодите 

2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г., минус 

стойността, получена чрез умножение с 
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пет на средните годишни емисии и 

поглъщания на държавата членка, 

дължащи се на управлявани пасища в 

базовия период 2005—2007 г. 

пет на средните годишни емисии и 

поглъщания на държавата членка, 

дължащи се на управлявани пасища в 

базовия период 2005 – 2007 г. или в 

избраната базова година съгласно 

РКООНИК. Изборът на референтна 

стойност за отчитането се 

съобщава на Европейската комисия до 

31 декември 2018 г. Държавите членки 

могат да компенсират 

агроекологичните мерки, приложени 

по време на базовия период. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато в базовия период са 

включени агроекологични мерки 

съгласно посоченото в параграфи 1 и 

2, държавите членки може да 

включват мерки, като например: 

 - мерки във връзка с изменението 

и опазването на климата; 

 - насърчаване на биологичното и 

генетичното разнообразие; 

 - насърчаване на плодородието 

на почвата; както и 

 - мерки за опазване на водите. 

Обосновка 

Регламентът не следва да е в ущърб на държавите членки, които вече прилагат 

различни агроекологични мерки в съответствие с програмите на ОСП. Тези държави 

членки следва да могат да се възползват от добрите си постижения през този 

период. При изчисляването на техните емисии и поглъщания в базов период следва да 

бъдат взети предвид агроекологичните мерки, които вече са приложени. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки, които са 

избрали да включат управляваните 

влажни зони в обхвата на задължението 

си в съответствие с член 2, отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани влажни зони, изчислени 

като емисии и поглъщания в периодите 

2021—2025 г. и/или 2026—2030 г., 

минус стойността, получена чрез 

умножение с пет на средните годишни 

емисии и поглъщания на държавата 

членка, дължащи се на управлявани 

влажни зони в базовия период 2005—

2007 г. 

4. Държавите членки, които са 

избрали да включат управляваните 

влажни зони в обхвата на задължението 

си в съответствие с член 2, отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани влажни зони, изчислени 

като емисии и поглъщания в периодите 

2021 – 2025 г. и/или 2026 – 2030 г., 

минус стойността, получена чрез 

умножение с пет на средните годишни 

емисии и поглъщания на държавата 

членка, дължащи се на управлявани 

влажни зони в базовия период г. или в 

избраната базова година съгласно 

РКООНИК. Изборът на референтна 

стойност за отчитането се 

съобщава на Европейската комисия до 

31 декември 2018 г. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани горски земи, изчислени 

като емисии и поглъщания в периодите 

2021—2025 г. и 2026—2030 г., минус 

стойността, получена чрез умножение с 

пет на тяхното референтно ниво за 

горите. Референтното ниво за горите 

е прогнозна стойност на средните 

годишни нетни емисии или 

поглъщания, дължащи се на 

управлявани горски земи на 

територията на държава членка за 

периодите 2021—2025 г. и 2026—2030 

г. 

1. Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи се 

на управлявани горски земи, изчислени 

като емисии и поглъщания в периодите 

2021—2025 г. и 2026—2030 г., минус 

стойността, получена чрез умножение с 

пет на тяхното референтно ниво за 

горите. 

Обосновка 

Определението за „референтно ниво на горите“, дадено в член 8, параграф 1, следва 
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да бъде указано в член 3, наред с другите определения. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато резултатът от 

изчислението, посочено в параграф 1, 

е отрицателен по отношение на 

референтното ниво за горите, 

държавата членка включва в 

отчетите си за управлявани горски 

земи общи нетни поглъщания в 

размер на не повече от 

равностойността на 3,5 процента от 

емисиите на държавата членка през 

нейната базова година или период, 

както е посочено в приложение III, 

умножено с пет. 

заличава се 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки определят новото 

референтно ниво за горите въз основа на 

критериите, определени в приложение 

IV, раздел A. До 31 декември 2018 г. за 

периода 2021—2025 г. и до 30 юни 2023 

г. за периода 2026—2030 г. държавите 

членки представят на Комисията 

национален отчетен план за горите, 

включващ новото референтно ниво за 

горите. 

Държавите членки определят новото 

референтно ниво за горите въз основа на 

критериите, определени в приложение 

IV, раздел A. До 31 декември 2018 г. за 

периода 2021 – 2025 г. и до 30 юни 2023 

г. за периода 2026 – 2030 г. държавите 

членки представят на Комисията 

национален отчетен доклад за горите, 

включващ новото референтно ниво за 

горите. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националният отчетен план за горите 

съдържа всички елементи, изброени в 

приложение IV, раздел Б, и включва 

предложение за ново референтно ниво 

за горите въз основа на запазване на 

текущите практика и интензитет 

на управление на горите, както са 

документирани в периода 1990—2009 

г. по видове гори и възрастови класове 

в националните гори, изразено в 

тонове CO2-еквивалент годишно. 

Националният отчетен доклад за горите 

съдържа всички елементи, изброени в 

приложение IV, раздел Б, и включва 

предложение за ново референтно ниво 

за горите въз основа на запазване на 

практиката на активно, устойчиво 

управление на горите в съответствие 

с най-добрите налични данни и 

приети национални програми и 

политики за горите, изразено в 

тонове CO2-еквивалент годишно, и 

във основа на настоящите политики 

и мерки на държавите членки за 

устойчиво управление на горите. Той 

трябва да се основава на принципите 

за устойчиво управление на горите и 

националните стратегии, 

публикувани от държавите членки в 

тази област до представянето на 

референтното ниво за горите, и на 

дългосрочни анализи, проведени с 

оглед на изпълнението на целта, 

определена в член 4, параграф 1 от 

Парижкото споразумение за връщане 

към баланс между антропогенните 

емисии по източници и по 

поглъщания от поглътители на 

парникови газове през втората 

половина на този век. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националният отчетен план за горското 

стопанство се публикува и се подлага на 

обществена консултация. 

Националният отчетен доклад за 

горското стопанство се публикува и се 

подлага на обществена консултация. 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки доказват 

съгласуваност между методите и 

данните, използвани за определянето на 

референтното ниво за горите в 

националния отчетен план за горското 

стопанство, и тези, използвани при 

докладването за управляваните горски 

земи. Най-късно в края на периода 

2021—2025 г. или 2026—2030 г. 

държавите членки представят на 

Комисията техническа корекция на 

референтното си ниво, ако такава е 

необходима за осигуряването на 

съгласуваност. 

4. Държавите членки доказват 

съгласуваност между методите и 

данните, използвани за определянето на 

референтното ниво за горите в 

националния отчетен доклад за 

горското стопанство, и тези, използвани 

при докладването за управляваните 

горски земи. Най-късно в края на 

периода 2021 – 2025 г. или 2026 – 2030 

г. държавите членки представят на 

Комисията техническа корекция на 

референтното си ниво, ако такава е 

необходима за осигуряването на 

съгласуваност. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията прави преглед на 

националните отчетни планове за 

горското стопанство и техническите 

корекции и прави оценка на степента, в 

която предложените нови или 

поправени референтни нива за горите са 

били определени в съответствие с 

принципите и изискванията, определени 

в параграфи 3 и 4, както и в член 5, 

параграф 1. В степента, в която това 

е необходимо, за да се осигури 

съответствие с принципите и 

изискванията, определени в параграфи 

3 и 4, както и в член 5, параграф 1, 

Комисията може да преизчисли 

предложените нови или поправени 

референтни нива за горите. 

5. Както е посочено в приложение 

4, Комисията улеснява техническата 

оценка на националния отчетен план 

за горското стопанство, предоставен 

от държава членка, и евентуални 

технически корекции и/или поправки, 

за да направи оценка на степента, в 

която предложените нови или 

поправени референтни нива за горите са 

били определени в съответствие с 

принципите и изискванията, определени 

в параграфи 3 и 4, както и в член 5, 

параграф 1. Комисията предоставя 

технически препоръки към 

държавите членки и съставя обобщен 

доклад. 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 14, за да 

изменя приложение II с оглед на 

прегледа, извършен съгласно параграф 

5, за да актуализира референтните нива 

на държавите членки за горите въз 

основа на представените национални 

отчетни планове или технически 

корекции, както и на всички 

преизчисления, извършени в контекста 

на прегледа. До влизането в сила на 

делегирания акт, в периодите 2021—

2025 г. и/или 2026—2030 г. 

продължават да се прилагат 

референтните нива на държавите 

членки за горите, както са посочени в 

приложение II. 

6. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 14, за да 

изменя приложение II с оглед на 

техническата оценка, извършена 

съгласно параграф 5, за да актуализира 

референтните нива на държавите членки 

за горите въз основа на представените 

национални отчетни доклади или 

технически корекции, както и на всички 

преизчисления, извършени от 

държавата членка в контекста на 

техническата оценка. В случай че 

държава членка не е актуализирала 

своето референтно ниво за горите, в 

периодите 2021 – 2025 г. и/или 2026 – 

2030 г. продължава да се прилага 

стойността, посочена в приложение 

II. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В отчетите съгласно член 6, 

параграф 1 и член 8, параграф 1, 

свързани с продуктите от добита 

дървесина, държавите членки отразяват 

емисиите и поглъщанията, които се 

дължат на промени във въглеродното 

депо на продуктите от добита 

дървесина, попадащи в следните 

категории, като използват функцията на 

разлагане от първи порядък, методиките 

и приетите по подразбиране периоди на 

полуотделяне на въглерода, посочени в 

приложение V: 

Държавите членки отразяват емисиите и 

поглъщанията, които се дължат на 

промени във въглеродното депо на 

продуктите от добита дървесина, 

попадащи в следните категории, като 

използват функцията на разлагане от 

първи порядък, методиките и приетите 

по подразбиране периоди на 

полуотделяне на въглерода, посочени в 

приложение V: 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки отчитат 

емисиите и поглъщанията, дължащи 

се на промени във въглеродното депо 

на продуктите от добита дървесина 

като общи емисии и поглъщания за 

всяка от годините в периодите 

2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г. 

Обосновка 

По своята същност продуктът от добита дървесина е резултат от 

човешка/антропогенна дейност, поради което се отчита по сходен начин с 

отчитането на залесената земя. Това означава, че действителните промени във 

въглеродните запаси, свързани с продуктите от добита дървесина, ще бъдат 

включени при отчитането.  

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 До 31 декември 2019 г. Комисията 

приема делегиран акт в съответствие 

с член 14, за да актуализира 

категориите във въглеродното депо 

на продуктите от добита дървесина, 

добавяйки допълнителни продукти 

като устойчиви иновативни 

продукти на биологична основа, 

които имат положителен ефект на 

заместване, както и приетите 

стойности за периода на 

полуотделяне на въглерода, посочени в 

Приложение V. 

Обосновка 

За да се наложи по-успешно съхранението на въглерода в бъдещите иновативни 

устойчиви продукти на биологична основа в отчитането в областта на ЗПЗГС, 
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Комисията предлага да се включат допълнителни категории за въглеродното депо на 

продуктите от добита дървесина. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 14 за 

преразглеждане на методиката и 

изискванията за информация в 

приложение I с цел отразяване на 

промените в насоките на МГИК. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 14 за 

преразглеждане на методиката и 

изискванията за информация в 

приложение I с цел отразяване на 

промените в насоките на МГИК, както 

е прието от органите на РКООНИК 

или в рамките на Парижкото 

споразумение. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато общите емисии 

надвишават поглъщанията в дадена 

държава членка и тази държава членка е 

заличила годишни квоти емисии по 

силата на Регламент [...] относно 

задължителните годишни намаления на 

емисиите на парникови газове на 

държавите членки за периода 2021—

2030 г., това количество се взема 

предвид по отношение на 

съответствието с поетото от държавата 

членка задължение по силата на член 4. 

1. Когато общите емисии 

надвишават поглъщанията в дадена 

държава членка и тази държава членка е 

взела решение да заличи годишни 

квоти емисии по силата на Регламент № 

(ЕС) .../... относно задължителните 

годишни намаления на емисиите на 

парникови газове на държавите членки 

за периода 2021 – 2030 г., , това 

количество се взема предвид по 

отношение на съответствието с поетото 

от държавата членка задължение по 

силата на член 4 като един от 

вариантите за гъвкавост. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 
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Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

3, 5, 8, 10 и 13 се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, считано 

от [датата на влизане в сила]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

3, 5, 8, 9, 10 и 13 се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, считано 

от [датата на влизане в сила]. 

Обосновка 

Привеждане на този член в съответствие с изменението на член 9. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 15 – 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 

изпълнение на целите от Парижкото 

споразумение и може да изготви 

предложения, ако е целесъобразно. 

С оглед на диалога за улесняване през 

2018 г. Комисията докладва на 

Европейския парламент и Съвета до 

28 февруари 2019 г. относно 

адекватността на нивото на 

амбиция на настоящия регламент. 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета до 28 

февруари 2023 г. и след това на всеки 

три 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 изпълнение на целите на 

Парижкото споразумение, с оглед на 

това настоящият регламент да бъде 

в съответствие със съответните 

решения, приети от органите на 

РКООНИК или в рамките на 

Парижкото споразумение, и изготвя 

предложения. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение I – буква Б – буква е 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) за залесени площи и управлявани 

горски площи: продуктите от добита 

дървесина. 

е) продуктите от добита 

дървесина, получени както от 
залесени площи, така и от 

управлявани горски площи. 

Обосновка 

Предлага се продуктите от добита дървесина да се включат като отделна 

категория, като се изключат от референтното ниво за горите; следователно е 

необходимо да се направи необходимото изменение на текста. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 2 - заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Референтни нива за горите по държави 

членки, включително продукти от 

добита дървесина 

Референтни нива на държавите членки 

за горите 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – част А – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) референтните нива следва да 

осигуряват стабилно и надеждно 

отчитане, за да се гарантира надлежно 

вземане предвид на емисиите и 

поглъщанията, дължащи се на 

използването на биомаса; 

в) референтните нива следва да 

осигуряват стабилно и надеждно 

отчитане, за да се гарантира надлежно 

вземане предвид на емисиите и 

поглъщанията от използването на 

управляваните горски земи, както и 

баланс на емисиите по отношение на 

поглъщанията; 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – част А – параграф 1 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Референтните нива да 

включват въглеродното депо на 

продуктите от добита дървесина, 

като се дава сравнение между 

предполагано незабавно окисление и 

прилагането на функцията на 

разлагане от първи порядък и на 

стойности за периода на 

полуотделяне на въглерода; 

заличава се 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – част А – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) референтните нива следва да са 

съобразени с целта да се допринесе за 

опазването на биологичното 

разнообразие и за устойчивото 

използване на природните ресурси, 

както е посочено в стратегията на ЕС за 

горите, националните политики на 

държавите членки за горите и 

стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие; 

д) референтните нива следва да са 

съобразени с целта да се допринесе за 

опазването на биологичното 

разнообразие и за устойчивото 

използване на природните ресурси за 

производство на енергия и за други 

цели за заместване на материали с 

произход от изкопаеми горива, както е 

посочено в стратегията на Съюза за 

горите, националните политики на 

държавите членки за горите и 

стратегиите на Съюза за 

биоикономиката и за биологичното 

разнообразие; Държава членка, която 

наскоро е въвела или която желае да 

въведе нова политика за управление на 

горите и използване на ресурсите си, 

изразяваща се в увеличаване на добива 

на дървесина, не се санкционира чрез 

дебити в съответствие с настоящия 

регламент, при условие че тази 

политика е проактивна и устойчива и 

че не води до намаляване на 

капацитета за поглъщане на горите 

на държавата членка в дългосрочен 

план. 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – част А – параграф 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) референтните нива да са 

съобразени с инвентаризациите на 

емисиите на парникови газове и със 

съответните данни за минали периоди и 

да се основават на прозрачна, пълна, 

последователна, съпоставима и точна 

информация. По-специално моделът, 

използван за определяне на 

референтното ниво, трябва да позволява 

възпроизвеждането на данни за минали 

периоди от националната 

инвентаризация на парниковите газове. 

ж) референтните нива да са 

съобразени с инвентаризациите на 

емисиите на парникови газове и със 

съответните данни за минали периоди и 

да се основават на прозрачна, пълна, 

последователна, съпоставима и точна 

информация. Инвентаризациите на 

парниковите газове следва да бъдат 

съобразени със съответните решения, 

приети от органите на РКООНИК 

или в рамките на Парижкото 

споразумение. По-специално моделът, 

използван за определяне на 

референтното ниво, трябва да позволява 

възпроизвеждането на данни за минали 

периоди от националната 

инвентаризация на парниковите газове. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – част Б – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Б. Елементи на националния план 

за отчитане за горите 

Б. Елементи на националния 

доклад за отчитане за горите 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение IV – част Б – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националният план за отчитане за 

горите, представен съгласно член 8 от 

настоящия регламент, съдържа следните 

Националният доклад за отчитане за 

горите, представен съгласно член 8 от 

настоящия регламент, съдържа следните 
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елементи: елементи: 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение IV – част Б – параграф 1 – буква е – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) емисиите и поглъщанията от 

горите и от продуктите от добита 

дървесина, както е видно от 

инвентаризациите на парниковите 

газове и съответните данни за минали 

периоди; 

(2) емисиите и поглъщанията от 

горите, както е видно от 

инвентаризациите на парниковите 

газове и съответните данни за минали 

периоди; 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение IV – част Б – параграф 1 – буква е – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) характеристики на горите, 

включително възрастова структура, 

продължителност на ротацията и друга 

информация относно дейностите по 

управление на горите при 

продължаване на обичайната 

практика; 

(3) характеристики на горите, 

включително възрастова структура, 

продължителност на ротацията и друга 

съответна информация относно 

дейностите по управление на горите; 
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