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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Транспортът произвежда една четвърт от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. 

Необходимостта да се намалят емисиите от транспорта се обсъжда от 90-те години на 

20 век насам, а целите се променяха в зависимост от икономическите тенденции. 

Въпреки че дебатът продължи, емисиите на парникови газове от транспорта в Европа 

само се увеличаваха, като през 2014 г. те бяха с 20% повече, отколкото през 1990 г. 

Общият ръст на емисиите от транспорта се дължи основно на увеличението на 

емисиите от автомобилния транспорт и от въздухоплаването, тъй като считано от 

1990 г. емисиите от железопътния транспорт и от транспорта по вътрешните водни 

пътища намаляваха. Делът на частните автомобили в емисиите от транспорта е около 

44%, а общо приносът на тежкотоварния и автобусния транспорт е около 18%. 

Регламентът за разпределяне на усилията, който се обсъжда понастоящем, се отнася за 

транспортния сектор като цяло, с изключение на международното корабоплаване и на 

въздушния транспорт.  

Съгласно предложението за регламент в допълнение към целта за намаляване на 

емисиите до 2030 г. от държавите членки ще се изисква изпълнението на годишни цели 

за намаляване през периода 2021 – 2030 г. Държавите членки ще бъдат задължени както 

да се придържат към годишните квоти за емисии, така и да намаляват емисиите в 

линейна прогресия. Съгласно предложението отправна точка на мерките за намаляване 

на емисиите за периода 2021 – 2030 г. е 2020 година, като тя ще бъде определена, по 

принцип, въз основа на данните за средните стойности на емисиите за периода 2016 – 

2018 г. Докладчикът счита, че е важно да се създадат силни стимули за намаляване на 

емисиите за всички държави, от самото начало на периода, и предлага по тази причина 

равнището от 2020 г., което ще послужи като отправна точка, да се преразгледа. 

Докладчикът подчертава необходимостта от последователно намаляване на емисиите, 

включително в дългосрочен план, т.е. през периода, който приключва през 2050 г. 

Комисията е включила в своето предложение за регламент елементи на гъвкавост, като 

целта е да се гарантира, че мерките за намаляване на емисиите са предприети по най-

ефективния от икономическа гледна точка начин. Елементите на гъвкавост в 

предложението на Комисията и базата за изчисляването им са белязани обаче от 

несигурност, която може да застраши изпълнението на политиката в областта на 

климата на ЕС, както и общия краен резултат. Предложените гъвкави механизми 

допускат положение, при което ЕС няма да изпълни целите си за намаляване на 

емисиите съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата дори ако 

държавите членки постигнат целите, които са им възложени съгласно решението за 

разпределяне на усилията. От друга страна, за да бъде приемливо в някои държави 

членки, предложението на Комисията зависи именно от тези елементи на гъвкавост. 

Въпреки това взети заедно, многобройните възможности за гъвкавост, някои от които 

се припокриват, могат да доведат до положение, при което емисиите на ЕС от сектора 

на споделяне на усилията, фактически намаляват значително по-малко, отколкото целта 

от 30%. Докладчикът счита, че сред предложените механизми за гъвкавост съществуват 

силни аргументи в полза на трансфера между сектори, между търговията с емисии и 

сектора на споделяне на усилията (т.нар. еднократен механизъм), както и на 

гъвкавостта, свързана със ЗПЗГС (земеползването, промените в земеползването и 
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горското стопанство), което следва да осигури възможност на държавите членки да 

използват също определения в предложението таван за единиците погълнати емисии, 

свързани със ЗПЗГС (поглътители), така че да изпълнят задължението за намаляване на 

емисиите в сектора на споделяне на усилията. 

Докладчикът разбира идеята, съдържаща се в предложението на Комисията за 

намаляване на административните усилия, но счита, че е необходим ежегоден 

мониторинг, за да се проверява до каква степен се осъществяват целите за намаляване 

на емисиите в различните държави членки, вместо предложената петгодишна оценка. С 

цел да се осигурят изпълнението и ефективността, докладчикът счита, че е желателно 

Комисията да разполага също така със средства за налагане на санкции на държавите 

членки, които не изпълняват своите цели за намаляване на емисиите.  

Според Регламента за разпределяне на усилията решение относно методите за 

намаляване на емисиите трябва да вземат отделните държави членки. Заедно с 

публикуването на своето предложение относно Регламента за разпределяне на усилията 

Комисията представи становището си относно мерките за намаляване на емисиите от 

транспорта в съобщението, озаглавено „Towards low-emission mobility“ (Към мобилност 

с ниски емисии), което публикува през юли 2016 г. Съобщението на Комисията трябва 

да бъде последвано от множество законодателни предложения, за да се установи рамка, 

наред с другото, за регулиране на емисиите от тежкотоварния транспорт. Въпреки това 

отговорност за успеха на политиката на ЕС в областта на климата като цяло носят до 

голяма степен националните и местните политики и решения; ролята на агломерациите 

е особено голяма, тъй като градският транспорт произвежда 23% от емисиите на 

въглероден диоксид от транспорт в Европа. Въз основа на предложението за Регламент 

за разпределяне на усилията най-голям натиск за намаляване на емисиите от 

транспорта ще бъде упражнен спрямо държавите членки, чиито цели за намаляване на 

емисиите са високи като цяло.  

Докладчикът одобрява решението да се остави на националните политици да определят 

методите, които да бъдат използвани за намаляване на емисиите от транспорта. 

Въпреки това докладчикът счита, че липсата на компетентност в ЕС в областта на 

градските политики е проблематична, и изразява надежда, че ЕС ще изпълнява по-

мащабна координираща роля за разпространението на най-добри практики в градската 

транспортна политика. Докладчикът отбелязва също така, че благодарение на 

различните си инструменти за финансиране ЕС разполага с големи обеми финансиране 

за разпределяне, като счита, че по отношение на транспорта е от съществено значение 

средствата, които ще бъдат разпределени по линия на различните програми и 

инструменти, да се използват за проекти, които насърчават преминаването към 

транспортна система с по-ниски емисии (в краткосрочен план) и изцяло без емисии (в 

средносрочен и дългосрочен план).  

Дълго време общата транспортна политика на Европа се основаваше на постигането на 

целите за намаляване на емисиите предимно с помощта на напредъка в технологиите в 

областта на превозните средства и на горивата. Но отклоненията, които наскоро бяха 

установени в автомобилната промишленост, повдигнаха въпроси относно готовността 

на сектора да постигне действителни намаления на емисиите. Преминаването към 

мобилност с ниски или нулеви емисии е възпрепятствано от силната зависимост от 

изкопаеми горива, а ниската цена на петрола напоследък забавя прехода. Докладчикът 
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счита, че най-ефективният начин за постигане на целите за намаляване на емисиите е 

широкообхватен пакет от мерки, състоящи се от рационално планиране на 

земеползването, обществен транспорт, политики за насърчаване на ходенето пеша и 

колоезденето, пълноценно използване на развиващите се технологии в областта на 

превозните средства, двигателите и горивата, въвеждането на услуги в областта на 

знанието и цифрови услуги и използването на ценови инструменти за насочване на 

избора на мобилност. 

Цифровизацията и новите цифрови услуги спомогнаха за създаването на нови видове 

услуги за мобилност, които, ако бъдат по-широко прилагани, могат да намалят 

необходимостта от притежаване и използване на собствен автомобил и по този начин 

да създадат значителен потенциал за намаляване на емисиите. Поради това е желателно 

тези услуги да се утвърдят както в градския, така и в междуградския транспорт. Тези 

услуги предлагат на потребителите лесно придвижване и освен това правят общите 

разходи за мобилност максимално предвидими и прозрачни. Изглежда, че 

автоматизацията на движението също се осъществява по-бързо от очакваното. 

Докладчикът счита, че двете насоки на развитие са положителни, но отбелязва, че 

законодателите на ЕС и на държавите членки ще трябва да следят внимателно как 

развитието в тази област се отразява на емисиите от транспорта. Необходимо е да се 

гарантира, че промените водят до поведение във връзка с мобилността, което е по-

малко вредно за климата и околната среда. 

Транспортът е една от най-важните ежедневни услуги за европейските граждани, като 

ефективната, точна и рентабилна логистика е от съществено значение за европейската 

интеграция и за функционирането на вътрешния пазар. Като се има предвид, че целите 

за намаляване на емисиите в сектора на транспорта и логистиката стават много 

амбициозни вследствие на настоящия Регламент за разпределяне на усилията, 

докладчикът не може да скрие загрижеността си, че разходите за транспортния сектор и 

за европейската промишленост като цяло във връзка с намаляването на емисиите все 

още не са определени. Необходимо е също така надеждно изчисление на разходите и 

ползите, когато държавите членки вземат решения относно разпределянето на 

задълженията за намаляване на емисиите между различните сектори, а Комисията 

следва да подкрепя държавите членки, като осигури тези инструменти. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм 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 

ратифициране от страна на ЕС на 

(3) След като Европейският 

парламент одобри Парижкото 

споразумение на 5 октомври 2016 г., 
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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 

2015 г. 

Европейският съвет го ратифицира 

на 4 ноември 2016 г. – същата дата, 

на която то влезе в сила. Парижкото 

споразумение има за цел покачването 

на температурата в световен мащаб 

да се задържи под 2°C над равнищата 

от прединдустриалния период и да се 

полагат усилия за ограничаване на 

покачването на температурата до 

1,5°C над равнищата от 

прединдустриалния период. 

Ангажиментът на Съюза съгласно 

Парижкото споразумение за 

намаляване на емисиите във всички 

икономически отрасли беше потвърден 

в планирания национално определен 

принос на ЕС и на неговите държави 

членки, който беше представен на 

секретариата на РКООНИК на 6 март 

2015 г. 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Някои държави членки 

положиха значителни усилия и тази 

гъвкавост отразява общата воля на 

държавите членки да обезпечат 

справедливо и амбициозно 

разпределяне на усилията за 

осъществяване на годишните 

намаления на емисиите на парникови 

газове, необходими за спазване на 

ангажиментите, поети в рамките на 

21-вата сесия на Конференцията на 

страните по Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата в 

Париж (COP 21). 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 11 
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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, 

насърчаването на по-висока енергийна 
ефективност, включително на сградите, 

енергията от възобновяеми източници и 

насърчаването на кръговата 

икономика, а също така инструментите 

за финансиране на Съюза, 

предназначени за свързани с климата 

инвестиции. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Над 75% от емисиите на 

парникови газове в Съюза са свързани с 

енергопотреблението. Поради това е 

важно всички мерки за икономически 

ефективно повишаване на 

енергийната ефективност, и 

следователно за намаляване на 

енергийните потребности, да бъдат с 

висок приоритет и насърчавани и да 

бъдат интегрирани подобаващо в 

действията по линия на политиката 

в областта на климата в различните 

сектори; 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Транспортният сектор е не 

само основен източник на емисии на 

парникови газове, но и най-бързо 

разрастващият се отрасъл по 

отношение на потреблението на 

енергия от 1990 г. насам. Поради това 

е важно Комисията и държавите 

членки да положат допълнителни 

усилия за повишаване на енергийната 

ефективност, за насърчаване на 

преход към устойчиви видове 

транспорт и за намаляване на 

силната въглеродна зависимост на 

сектора. Декарбонизацията на 

енергийния микс чрез насърчаване на 

енергия с ниски емисии в транспорта, 

например устойчиви биогорива и 

електрически превозни средства, ще 

допринесе за постигането на целта за 

намаляване на емисиите на CO2 в 

съответствие с целите на 

Парижкото споразумение. Това би 

могло да се улесни, като се гарантира, 

че секторът разполага с ясна и 

дългосрочна рамка, която ще осигури 

сигурност и въз основа на която ще се 

инвестира.  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 11 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) С оглед на целта да се постигне 

по-ефективен „Съюз в областта на 

климата“ настоящият регламент 

следва да предостави стимули за 

намаляване на емисиите, съобразени с 

други законодателни актове на Съюза 
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в областта на климата и 

енергетиката. Жизненоважно е 

Съюзът и неговите държави членки 

да осигурят прилагането на взаимно 

подсилващи се политики в 

съответните сектори (например 

климата, енергетиката и други 

секторни политики), за да се 

осъществи успешен преход към 

конкурентна, нисковъглеродна 

икономика. Въздействието на 

енергийните и секторните политики 

върху ангажиментите на Съюза и 

националните ангажименти в 

областта на климата следва да бъде 

оценявано чрез общи количествени 

методи, така че последиците от 

прилагането им да бъде прозрачно и 

проверимо. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на член 4, който 

предвижда за държавите членки да 

бъдат въведени годишни пределни 

стойности на емисиите, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета21. 

(17) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на член 4, 

съгласно който за държавите членки 

трябва да бъдат въведени годишни 

пределни стойности на емисиите, 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 определянето на 

годишно разпределените количества 

емисии за годините 2021 – 2030. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, 

заложени в 

Междуинституционалното 
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споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество. По-

специално, с цел осигуряване на равно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават 

всички документи едновременно с 

експертите на държавите членки, 

като техните експерти получават 

систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните 

актове. 

_________________  

21 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) В допълнение към усилията да 

намали собствените си емисии е 

важно Съюзът, в съответствие с 

целта да се увеличи положителното 

му въздействие върху общия 

въглероден отпечатък, да предвиди, 

съвместно с трети държави, решения 

в областта на климата чрез 

изпълнението на съвместни проекти 

с тези държави в контекста на 

политиката в областта на климата 

за периода до 2030 г., като се има 

предвид, че Парижкото споразумение 

се позовава на нов механизъм за 



 

AD\1120642BG.docx 11/23 PE595.458v02-00 

 BG 

международно сътрудничество за 

борба с изменението на климата. 

 

Изменение   9 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) С цел спазване на членове 4 и 14 

от Парижкото споразумение, е 

необходимо Съюзът да полага все по-

големи усилия и на всеки пет години 

да представя принос, отразяващ 

неговите възможно най-големи 

амбиции. По тази причина 

настоящият регламент включва 

клауза за преразглеждане за 

определянето на нови цели за 

увеличаване на ангажиментите на 

Съюза. За да се гарантира, че 

промените в целите на Съюза са в 

съответствие с механизма за 

цялостен преглед, предвиден в 

Парижкото споразумение, е 

жизненоважно прегледът да бъде 

всеобхватен и да взема предвид най-

добрите постижения на науката. 

Обосновка 

 

Регламентът следва да включва силна клауза за преразглеждане с цел коригиране на 

всеки пет години на целите на ЕС в областта на климата, за да бъдат изпълнени 

ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение. За тази цел клаузата 

за преразглеждане следва да се основава на подготвителен независим доклад на 

Европейската агенция за околна среда. 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(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, което е в 

съответствие както с цикъла на 

спазване на изискванията по ЗПЗГС, 

така и с международния цикъл по 

Парижкото споразумение, 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. Предвид горното при 

подобен преглед следва да бъдат 

вземани предвид потенциалните 

последици за икономиката, които 

може да възникнат при излизане на 

държава членка от Съюза съгласно 

член 50 от Договора за Европейския 

съюз. 

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) С цел да се гарантира цялостна 

система на постепенно увеличаване 

на ангажиментите в съответствие с 

Парижкото споразумение и да се 

взема предвид опитът на 

Европейската агенция за околна среда 

в областта на насърчаването на 

включването на европейската 

информация за околната среда в 

международните програми за 

мониторинг и представянето на 

цялостна оценка на състоянието на 

околната среда в Съюза, клаузата за 

преразглеждане следва да се основава 

на подготвителен независим доклад 

на Европейската агенция за околна 

среда. 
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Обосновка 

Регламентът следва да включва силна клауза за преразглеждане с цел коригиране на 

всеки пет години на целите на ЕС в областта на климата, за да бъдат изпълнени 

ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение. За тази цел клаузата 

за преразглеждане следва да се основава на подготвителен независим доклад на 

Европейската агенция за околна среда. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват задълженията във връзка с 

минималния принос на отделните 

държави членки за изпълнение на 

ангажимента на Съюза за намаляване 

на емисиите на парникови газове за 

периода 2021 – 2030 г. и правилата за 

определяне на годишно разпределените 

количества емисии и за оценка на 

напредъка на държавите членки по 

отношение на минималния им принос. 

1. Настоящият регламент изисква 

от държавите членки колективно да 

намалят емисиите на парникови 

газове, посочени в член 2, с най-малко 

30% до 2030 г. спрямо 2005 г. С него се 

установяват задълженията във връзка с 

минималния принос на отделните 

държави членки за изпълнение на 

ангажиментите, поети от Съюза и 

от държавите членки по силата на 

Парижкото споразумение, за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове за периода 2021 – 2030 г. и 

правилата за определяне на годишно 

разпределените количества емисии и за 

оценка на напредъка на държавите 

членки по отношение на минималния им 

принос. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Крайната цел на настоящия 

регламент е да се изпълни 

ангажиментът, поет от Съюза и от 

държавите членки по силата на 

РКООНИК и на Парижкото 

споразумение, за намаляване на 
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емисиите на парникови газове с цел да 

се задържи повишаването на 

температурата в световен мащаб 

далеч под 2°C над равнищата от 

прединдустриалния период, както и 

да се полагат усилия повишаването 

на температурата да се ограничи на 

1,5°C над равнищата от 

прединдустриалния период. За да 

постигнат тази цел, държавите 

членки ще продължат и след 2030 г. 

да намаляват линейно всяка година 

своите емисии на парникови газове, 

включени в приложното поле на 

настоящия регламент, за да се 

постигнат нулеви емисии през 

втората половина на века. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Като се използват възможностите 

за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, 

корекцията по член 10, параграф 2 и 

като се отчитат приспаданията в 

резултат от прилагането на член 7 от 

Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава 

членка прави необходимото, за да могат 

емисиите ѝ на парникови газове през 

всяка година между 2021 г. и 2029 г. да 

не надхвърлят нивото, дефинирано от 

линейна траектория, започваща през 

2020 г. със средната стойност на 

емисиите ѝ на парникови газове през 

2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена 

съгласно параграф 3, и завършваща през 

2030 г. с пределната стойност за тази 

държава членка по приложение І към 

настоящия регламент. 

2. Като се използват възможностите 

за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, 

корекцията по член 10, параграф 2 и 

като се отчитат приспаданията в 

резултат от прилагането на член 7 от 

Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава 

членка прави необходимото, за да могат 

емисиите ѝ на парникови газове през 

всяка година между 2021 и 2029 г. да не 

надхвърлят нивото, дефинирано от 

линейна траектория, започваща през 

2020 г. със средната стойност на 

емисиите ѝ на парникови газове през 

2016, 2017 и 2018 г., определена 

съгласно параграф 3, ползваща като 

максимална пределна стойност 

целите за 2020 г., установени в 

Решение № 406/2009/ЕО, и завършваща 

през 2030 г. с пределната стойност за 

тази държава членка по приложение І 

към настоящия регламент. 
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Изменение   15 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Въз основа на процентите, 

съобщени от държавите членки 

съгласно член 6, параграф 2, в този акт 

за изпълнение се посочват и 

количествата, които могат да се вземат 

предвид за съответствието им съгласно 

член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако 

сумата от количествата на всички 

държави членки надхвърля общия сбор 

от 100 милиона, количествата за всяка 

държава членка се намаляват 

пропорционално така, че общият сбор 

да не се надвишава. 

4. Въз основа на процентите, 

съобщени от държавите членки 

съгласно член 6, параграф 2, в този 

делегиран акт се посочват и 

количествата, които могат да се вземат 

предвид за съответствието им съгласно 

член 9 между 2021 и 2030 г. Ако сумата 

от количествата на всички държави 

членки надхвърля общия сбор от 

100 милиона, количествата за всяка 

държава членка се намаляват 

пропорционално така, че общият сбор 

да не се надвишава. 

 

Изменение   16 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Този акт за изпълнение се 

приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 13. 

заличава се 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държава членка, чиито емисии 

на парникови газове за дадена година са 

под годишно разпределеното ѝ 

количество емисии за същата година, 

като взема предвид използването на 

възможностите за гъвкавост по 

настоящия член и член 6, може да 

3. Държава членка, чиито емисии 

на парникови газове за дадена година са 

под годишно разпределеното ѝ 

количество емисии за същата година, 

като взема предвид използването на 

възможностите за гъвкавост по 

настоящия член, може да задели този 
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задели този излишък от годишно 

разпределеното ѝ количество емисии за 

следващите години до 2030 г. 

излишък от годишно разпределеното ѝ 

количество емисии за следващите 

години до 2029 г. Този излишък може 

да бъде частично или изцяло 

използван през всяка от следващите 

години до 2029 г., като не се 

превишава 5% от годишното 

разпределение на емисиите. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държава членка може да 

прехвърли до 5% от годишно 

разпределеното ѝ количество емисии за 

дадена година на други държави членки. 

Последните могат да използват това 

количество с оглед на съответствието 

съгласно член 9 за дадената година или 

за следващите години до 2030 г.  

4. Държава членка може да 

прехвърли до 10% от годишно 

разпределеното ѝ количество емисии за 

дадена година на други държави членки. 

Последните могат да използват това 

количество с оглед на съответствието 

съгласно член 9 за дадената година или 

за следващите години до 2030 г. 

Прехвърлянията се отразяват в 

Европейския регистър, посочен в 

член 11. 

 

Изменение   19 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Като взема предвид използването 

на възможностите за гъвкавост по 

параграфи 2 – 4 и член 6, държава 

членка може да прехвърли частта от 

годишно разпределеното ѝ количество 

емисии за дадена година, която 

надхвърля емисиите ѝ на парникови 

газове за същата година, на други 

държави членки. Последните могат да 

използват това количество с оглед на 

съответствието съгласно член 9 за тази 

година или за следващите години до 

5. Като взема предвид използването 

на възможностите за гъвкавост по 

параграфи 2, 3 и 4 и член 6, държава 

членка може да прехвърли частта от 

годишно разпределеното ѝ количество 

емисии за дадена година, която 

надхвърля емисиите ѝ на парникови 

газове за същата година, на други 

държави членки. Последните могат да 

използват това количество с оглед на 

съответствието съгласно член 9 за тази 

година или за следващите години до 
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2030 г. 2030 г. Прехвърлянията се отразяват 

в Европейския регистър, посочен в 

член 11. 

Обосновка 

Повишаване на прозрачността на прехвърлянето на разпределеното количество 

емисии между държавите членки. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки могат да 

използват издадени кредити от проекти 

съгласно член 24а, параграф 1 от 

Директива 2003/87/ЕО с оглед на 

съответствието съгласно член 9 без 

никакви количествени ограничения и 

като се избягва двойното отчитане. 

6. Държавите членки могат да 

използват издадени кредити от проекти 

съгласно член 24а, параграф 1 от 

Директива 2003/87/ЕО с оглед на 

съответствието съгласно член 9 без 

никакви количествени ограничения и 

като се избягва двойното отчитане. 

Държавите членки насърчават 

участието на частния сектор в 

такива проекти. 

Обосновка 

Частният сектор също следва да има право да участва в проекти за намаляване на 

емисиите, за да се привличат повече инвестиции. Член 24а от Директивата за 

схемата за търговия с емисии гарантира, че крайната отговорност за проекта и за 

избягване на двойното отчитане се носи от държавата членка, в която се 

осъществява проектът. 

 

Изменение   21 

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 

280 милиона нетни поглъщания от 

обезлесена земя, залесена земя, 

управлявана обработваема земя, 

управлявани пасища, управлявана 

горска земя и продукти от добита 
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дървесина. 

 

Изменение  22 

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, 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“, 

„управлявани пасища“, „управлявана 

горска земя“ и „продукти от добита 

дървесина“, 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: 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст.) 

 

Изменение   23 

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 

чрез националните политики и мерки и 

чрез изпълнение на действието на 

Съюза, без да оказва отрицателен 

ефект върху живота на гражданите; 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

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 

съгласно параграф 2 от настоящия член 

и използваните по членове 5 — 7 

възможности за гъвкавост, се прилагат 

следните мерки: 

1. На всеки две години считано от 

2020 г. Комисията извършва оценка 

дали постигнатият от държавите 

членки напредък е достатъчен за 

изпълнение на техните задължения 

по настоящия регламент. 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, 6 и 7 

възможности за гъвкавост, се прилагат 

следните мерки: 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Регистър Европейски регистър 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията прави необходимото 

за точното отчитане съгласно настоящия 

регламент чрез регистъра на Съюза, 

създаден съгласно член 10 от Регламент 

(ЕС) № 525/2013, включително годишно 

разпределените количества емисии, 

възможностите за гъвкавост, използвани 

съгласно членове 4 — 7, съответствието 

съгласно член 9 и промените в обхвата 

по член 10 от настоящия регламент. 

1. Комисията прави необходимото 

за точното отчитане съгласно настоящия 

регламент чрез регистъра на Съюза, 

създаден съгласно член 10 от Регламент 

(ЕС) № 525/2013, включително годишно 

разпределените количества емисии, 

възможностите за гъвкавост, използвани 

съгласно членове 4 – 7, съответствието 

съгласно член 9 и промените в обхвата 

по член 10 от настоящия регламент. 
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Централният администратор извършва 

автоматична проверка на всяка 

трансакция съгласно настоящия 

регламент и ако е необходимо, блокира 

трансакции, за да се гарантира, че няма 

нередности. Тази информация е 

достъпна за обществеността. 

Централният администратор извършва 

автоматична проверка на всяка 

трансакция съгласно настоящия 

регламент и ако е необходимо, блокира 

трансакции, за да се гарантира, че няма 

нередности. Системата на 

Европейския регистър е прозрачна и 

включва цялата относима 

информация относно прехвърлянето 

на квоти между държавите членки. 
Тази информация е достъпна за 

обществеността чрез специален 

уебсайт, поддържан от Комисията. 

Обосновка 

Повишаване на прозрачността на прехвърлянето на квоти между държавите членки. 

 

Изменение  27 

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 

изпълнение на целите от Парижкото 

споразумение и може да изготви 

предложения, ако е целесъобразно. 

В срок от шест месеца от диалога за 

улесняване, който трябва да се 

проведе съгласно РКООНИК през 

2018 г., за да се направи преглед на 

колективните усилия на страните 

във връзка с напредъка към 

постигането на глобалната 

дългосрочна цел, и в срок от шест 

месеца от глобалния преглед през 

2023 г. и от последващите глобални 

прегледи след това Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета 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 

дългосрочните цели, определени в 

член 1 от настоящия регламент. Въз 

основа на независим доклад на 

Европейската агенция за околна среда 

и с цел засилване на действията на 

Съюза в областта на климата 
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Комисията прави оценка също така 

доколко е целесъобразно да се изменя 

настоящият регламент или да се 

представят други законодателни 

предложения, или и двете, с цел да 

осигури спазването на 

ангажиментите на Съюза, поети 

съгласно членове 3, 4 и 14 от 

Парижкото споразумение. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. След всеки глобален преглед, 

договорен съгласно Парижкото 

споразумение, дадена държава членка 

може доброволно да отмени част от 

годишно разпределените ѝ количества 

емисии. Държавата членка уведомява 

Комисията за намерението си да 

отмени част от годишно 

разпределените ѝ количества емисии, 

а Комисията оповестява публично 

тази информация на своя уебсайт. 
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