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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Както бе обявено в нейното 
съобщение „Европейският зелен пакт“, 
Комисията направи оценка на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. в 
съобщението си „Засилване на 
европейската амбиция в областта на 
климата за 2030 г. — инвестиция в 
неутрално по отношение на климата 
бъдеще в полза на нашите граждани“ 9 
въз основа на цялостна оценка на 
въздействието и при отчитане на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени на Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета 10 . Предвид целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г., до 2030 г. емисиите на 
парникови газове трябва да се 
намалят, а поглъщанията да се 
засилят, така че нетните емисии на 
парникови газове, т.е. емисиите след 
приспадане на поглъщанията, да 
намалеят в цялата икономика и на 
национално равнище с най-малко 55 % 
в сравнение с нивата от 1990 г.  Тази 
нова цел на Съюза в областта на 
климата до 2030 г. е последваща цел 
по смисъла на член 2, точка 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и 
следователно заменя целта за 
емисиите на парникови газове в целия 

(17) В съобщението си 
„Европейският зелен пакт“ Комисията 
оповести намерението си да направи 
оценка и предложения за увеличаване 
на целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове за 2030 
г., за да гарантира съответствието ѝ 
с целта за неутралност по 
отношение на климата за 2040 г. В 
посоченото съобщение Комисията 
подчертава, че всички политики на 
Съюза следва да допринасят за 
постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата и всички сектори следва да 
изпълняват своята роля. Като се има 
предвид целта на Съюза за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., от 
съществено значение е действията в 
областта на климата да бъдат 
допълнително засилени, и по-
специално целта на Съюза по 
отношение на климата за 2030 г. да 
бъде завишена до намаляване на 
емисиите със 70 % в сравнене с нивата 
от 1990 г. Поради това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който ще трябва 
да се измени съответно 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази завишена цел и 
другото приложимо законодателство 
на Съюза, което допринася за 
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Съюз до 2030 г., определена в същата 
точка. Освен това до 30 юни 2021 г. 
Комисията следва да направи оценка за 
това как трябва да бъде изменено 
съответното законодателство на 
Съюза за изпълнение на целта за 
климата до 2030 г., за да се постигне 
такова нетно намаляване на 
емисиите.

намаляване на емисиите на парникови 
газове и за насърчаване на кръговата 
икономика.

Or. en

Обосновка

Променя се изменение 48 на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, за да се завиши целта за намаляване на емисиите за 2030 г. 
до 70%  в сравнение с нивата от 1990 г. и да се адаптира към целта за неутралност 
по отношение на климата до 2040 г. Докладът на ООН „Разликите по отношение на 
емисиите за 2019 г.“ показа, че се нуждаем от намаляване на емисиите с най-малко 
67% до 2030 г., за да допринесем за курса към 1.5 г. Европейският парламент не може 
да приеме отстъпление от това условие. Ние също така изразяваме съображенията 
за справедливост, като включваме отговорността на ЕС да допринася повече за 
постигането на тази цел и за да предотвратим надвишаването на тази научна цел.



AM\1214696BG.docx PE658.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

30.9.2020 A9-0162/108

Изменение 108
Силвия Модиг
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0162/2020
Юте Гутеланд
Европейски законодателен акт за климата
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 Член 1

Предмет и обхват Предмет и обхват

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо, предвидимо и бързо 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други поглътители в 
Съюза в съответствие с целите на 
Съюза по отношение на климата и на 
околната среда.

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочена 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 
се осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение. В него също 
така се определя обвързваща цел на 
Съюза за нетно намаляване на емисиите 
на парникови газове до 2030 г.

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза най-късно до 2040 г. с 
намерението да се постигне 
дългосрочната цел по отношение на 
температурата, посочена в член 2 от 
Парижкото споразумение, и се 
осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение. В него също 
така се определя обвързваща цел на 
Съюза за нетно намаляване на емисиите 
на парникови газове до 2030 г.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.
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Or. en

Анотации

2050 г. се заменя с 2040 г. в целия текст.

Обосновка

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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Предложение за регламент
Член 2 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се постигне целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, 
обвързващата цел на Съюза в областта 
на климата до 2030 г. е да се намалят 
нетните емисии на парникови газове 
(емисии след приспадане на 
поглъщанията) с най-малко 55 % в 
сравнение с нивата от 1990 г.

1. За да се постигне целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, 
обвързващата цел на Съюза в областта 
на климата до 2030 г. е да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
цялата икономика с най-малко 70% в 
сравнение с нивата от 1990 г.

Or. en

Обосновка

Единствените промени по отношение на изменение 48 на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните са да се завиши целта за за 2030 г. до 
намаляване на емисиите със 70%  в сравнение с нивата от 1990 г. и да се адаптира 
към целта за неутралност по отношение на климата до 2040 г. Докладът на ООН 
„Разликите по отношение на емисиите за 2019 г.“ показва, че се нуждаем от 
намаляване на емисиите с най-малко 67% до 2030 г., за да допринесем за курса към 1.5. 
Европейският парламент не може да приеме отстъпление от това условие. Ние също 
така изразяваме съображенията за справедливост, като включваме отговорността 
на ЕС да допринася повече за постигането на тази цел и за да предотвратим 
надвишаването на тази научна цел.


