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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 план за горите 

съдържа всички елементи, изброени в 

приложение IV, раздел Б, и включва 

ново референтно ниво за горите въз 

основа на запазване на текущите 

практика в съответствие с най-

добрите налични данни на управление 

на горите, както са документирани в 

периода 2000 – 2012 г. по видове гори и 

възрастови класове в националните 

гори, изразено в тонове CO2-еквивалент 

годишно.  

Увеличаването на добива от дадена 

държава членка, въз основа на 

практиките за устойчиво управление 

на горите и на националните 

политики, приети до датата на 

подаване на референтното ниво за 

горите, следва да отговаря на 

следните условия:   

а) управляваната горска земя остава 

поглътител на парникови газове; 

както и  

б) начините на поддържане или 

увеличаване на поглътителите и 

резервоарите на парникови газове до 



 

AM\1133941BG.docx  PE605.645v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

2050 г., с оглед на изпълнението на 

целта, определена в член 4.1 от 

Парижкото споразумение, а 

именно, постигане на баланс между 

антропогенните емисии (по 

източници) и поглъщанията (по 

поглътители) на парникови газове 

през втората половина на този век, 

са очертани в дългосрочна 

стратегия за ниски емисии. 

Комисията може да допуска 

дерогация от базовия период 2000 – 

2012 г., ако бъде подадено мотивирано 

искане от държава членка, в което се 

обосновава, че тази дерогация е 

абсолютно необходима по причини, 

свързани с наличието на данни, като 

например за момента на извършване 

на инвентаризациите на горите. 

Or. en 

 

 


