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Целта на тези поправки е текстът, предложен от Комисията (лявата колона), да се 
приведе в съответствие с измененото предложение на Комисията от 17 септември 
2020 г. (COM(2020)0563)

В проекта на законодателна резолюция първото позоваване да се чете, както 
следва:

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2020)0080), както и измененото предложение (COM(2020)0563),

Изменение 48 да се чете, както следва:

Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Както бе обявено в нейното (17) В съобщението си 
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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 . 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 
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.

„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 до 2030 
г., за да гарантира съответствието ѝ 
с целта за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. В 
него Комисията подчерта, че всички 
политики на Съюза следва да 
допринасят за 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 с 60% спрямо равнищата от 
1990 г. Поради това до 30 юни 2021 г. 
Комисията следва да направи оценка на 
начина, по който ще трябва да се 
измени съответното законодателство на 
Съюза за прилагане на тази завишена 
цел и на другото приложимо 
законодателство на Съюза, което 
допринася за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за насърчаване 
на кръговата икономика.

__________________
9 COM (2020) 562
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и 
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на действията в областта на 
климата, за изменение на регламенти 
(ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 
2015/652 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

Изменение 74 да се чете, както следва:

Изменение 74

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 в областта на климата и 
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 

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза най-късно 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.
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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 или други 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Изменение 75 да се чете, както следва:

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2

Цел за неутралност по отношение на 
климата

Цел за неутралност по отношение на 
климата

1. Най-късно до 2050 г. в рамките 
на Съюза емисиите и поглъщанията на 
парникови газове, регламентирани от 
законодателството на Съюза трябва да 
се балансират, с което до този краен 
срок ще се постигне намаление до 
нулеви нетни емисии.

1. Най-късно до 2050 г. в рамките 
на Съюза антропогенните емисии по 
източници и поглъщанията по 
поглътители на парникови газове, 
регулирани от законодателството на 
Съюза, трябва да се балансират в 
рамките на Съюза, с което до този 
краен срок ще се постигнат нулеви 
нетни емисии. Всяка държава членка 
трябва да постигне нулеви нетни 
емисии на парникови газове най-късно 
до 2050 г.

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за да спомогнат за 
колективното постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в параграф 1, като вземат 
предвид значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки въз основа на най-
добрите налични и актуални научни 
данни и предоставят подкрепа 
съответно на равнището на Съюза и на 
национално, регионално и местно 
равнище, за да спомогнат за постигане 
на целта за неутралност по отношение 
на климата в Съюза и във всички 
държави членки, определена в 
параграф 1, като вземат предвид 



RR\1213849BG.docx 5/11 PE648.563v03-00

BG

значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността и на 
справедливия преход между държавите 
членки, социалното и 
икономическото сближаване, 
защитата на уязвимите граждани на 
Съюза, както и значението на 
управлението, възстановяването, 
опазването и подобряването на 
биологичното разнообразие в 
моретата и на сушата, на 
екосистемите и на въглеродните 
поглътители.

2а. Считано от 1 януари 2051 г., 
поглъщанията на парникови газове от 
поглътители трябва да надвишават 
антропогенните емисии в Съюза и във 
всички държави членки.
2б. До 31 май 2023 г., след подробна 
оценка на въздействието и като взема 
предвид бюджета за парникови газове, 
посочен в член 3, параграф 2а, 
Комисията проучва възможностите 
за определяне на цел на Съюза за 
2040 г. за намаляване на емисиите на 
парникови газове спрямо равнищата 
от 1990 г. и ако е целесъобразно, 
представя законодателни 
предложения на Европейския 
парламент и на Съвета.
При проучването на вариантите за 
целта по отношение на климата за 
2040 г. Комисията провежда 
консултации с ECИК и взема предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3.
При проучването на вариантите за 
целта по отношение на климата за 
2040 г. Комисията провежда 
консултации с ECИК и взема предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3.
2в. Не по-късно от 12 месеца след 
приемането на целта по отношение 
на климата за 2040 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който ще 
трябва да бъде изменено цялото 
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законодателство на Съюза, имащо 
отношение към изпълнението на 
тази цел, и обмисля предприемането 
на необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения, в съответствие с 
Договорите.

(За да се отрази променената обща структура на измененото предложение на 
Комисията, параграфи 3 и 4 се заличават в това изменение и се преместват в 

изменение 100.)

Изменение 77 да се чете, както следва:

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3

Курс за постигане на неутралност по 
отношение на климата

Курс за постигане на неутралност по 
отношение на климата

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 9 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
определяне на курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, до 2050 г. Най-късно в срок 
от шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, Комисията 
преразглежда курса.

1. До 31 май 2023 г. Комисията 
оценява вариантите за определяне на 
индикативен курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта, 
определена в член 2, параграф 1, като 
се започне от целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2а, параграф 1 и се 
вземе предвид междинната 
обвързваща цел за климата за 2040 г., 
посочена в член 2, параграф 2б, и ако е 
целесъобразно, се изготви 
законодателно предложение в този 
смисъл.

1а. След като курсът, посочен в 
параграф 1, бъде установен, 
Комисията преразглежда курса не по-
късно от шест месеца след всеки 
глобален преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, като започне 
с глобалния преглед през 2028 г. 
Комисията представя законодателно 
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предложение за коригиране на курса, 
когато счита това коригиране за 
целесъобразно в резултат на 
преразглеждането.

2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена 
в член 2а, параграф 1.

2. При изготвяне на 
законодателни предложения за 
определяне на курса в съответствие с 
параграф 1, Комисията взема предвид 
бюджета на Съюза за парниковите 
газове, в който се определя общото 
оставащо количество на емисиите на 
парникови газове в равностойността 
на CO2, които могат да бъдат 
отделяни в атмосферата най-късно 
до 2050 г., без да се излагат на риск 
ангажиментите на Съюза по 
Парижкото споразумение.

2а. Комисията определя бюджета 
на Съюза за парниковите газове в 
доклад и представя този доклад на 
Парламента и на Съвета до 31 
декември 2021 г. Комисията 
оповестява публично този доклад и 
използваната в него методология.

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

3. При представянето на 
законодателни предложения за 
определяне или коригиране на курса в 
съответствие респективно с параграфи 
1 и 1а, Комисията взема предвид 
следните критерии:

-a) най-добрите налични и най-
актуални научни данни, включително 
последните доклади на IPCC,  
междуправителствена платформа за 
биологично разнообразие и 
екосистемни услуги (IPBES), ECИК и 
когато е възможно, националните 
независими консултативни органи в 
областта на климата на държавите 
членки;
−aa) социалните, икономическите и 
екологичните разходи в резултат от 
бездействие или недостатъчни 
действия;
–аб) необходимостта от справедлив 
и социално приемлив преход за всички;
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a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;
б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза, по-специално 
на МСП и на секторите, изложени в 
най-голяма степен на изместване на 
въглеродни емисии;

ба) въглеродния отпечатък на 
крайните продукти и на 
потреблението в Съюза;

в) най-добрата налична 
технология;

в) най-добрите налични, 
икономически ефективни и безопасни 
технологии, при които мащабът 
може да бъде съобразен с 
потребностите, като се спазва 
концепцията за технологична 
неутралност и се избягва евентуално 
закрепостяване;

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

г) енергийна ефективност и 
принципа за приоритет на 
енергийната ефективност, 
достъпност на енергията, намаляване 
на енергийната бедност и сигурност 
на доставките;

га) необходимостта от 
постепенен отказ от използване на 
изкопаеми горива и гарантиране на 
тяхното заместване с устойчиво 
произведена енергия от възобновяеми 
източници, материали и продукти;

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък във 
времето;

е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък във 
времето;

еа) необходимостта да се осигури 
екологична устойчивост, 
включително необходимостта от 
преодоляване на кризата по 
отношение на биологичното 
разнообразие, като същевременно се 
възстановят увредените екосистеми 
и се предотвратят непоправими 
щети за екосистемите с цел 
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постигане на целта на Съюза по 
отношение на биологичното 
разнообразие;
еб) осигуряване с течение на 
времето на стабилни, дълготрайни и 
ефективни по отношение на климата 
естествени поглътители;

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) нужди от инвестиции и 
възможности за иновации в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2020/... [Регламент за таксономията], 
като същевременно се отчита 
рискът от обезценяване на активите.

з) необходимостта от справедлив 
и социално приемлив преход;
и) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;
й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

(Букви з) и й) в текста на Комисията стават съответно букви -аб) и -а) в 
изменението на Парламента. Букви аб) и -а) също се изменят.)

Добавя се следното изменение:

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а Член 2а

Цел в областта на климата за 2030 г. Цел в областта на климата за 2030 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 нетните емисии на 

1. Целта на Съюза за 2030 г. по 
отношение на климата е намаляване на 
емисиите с 60% спрямо равнищата от 
1990 г.
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парникови газове (емисии след 
приспадане на поглъщанията) с най-
малко 55 % в сравнение с нивата от 
1990 г.

2. До 30 юни 2021 г. Комисията ще 
направи преглед на съответното 
законодателство на Съюза, за да 
позволи постигането на целта, 
определена в параграф 1 от настоящия 
член и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и ще разглежда 
възможността за предприемане на 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения, съгласно Договорите.

2. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който 
следва да се измени цялото 
законодателство, което е от 
значение за изпълнението на целта на 
Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата и другото приложимо 
законодателство на Съюза, с което се 
насърчава кръговата икономика и се 
допринася за намаляване на емисиите 
на парникови газове, за да се постигне 
целта за намаляване на емисиите, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и предприема 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения съгласно Договорите. 
Комисията оценява по-специално 
възможностите за привеждане на 
емисиите от всички сектори, 
включително въздушния и морския 
транспорт, в съответствие с целта 
по отношение на климата за 2030 г., 
както и с целта за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., с цел намаляване 
на тези емисии до нулеви нетни 
количества в срок най-късно до 2050 г., 
и ако е целесъобразно, представя 
законодателни предложения на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията мобилизира подходящи 
ресурси за всички инвестиции, 
необходими за постигането на 
посочените в настоящия параграф 
цели.

(За да се отрази променената обща структура на измененото предложение на 
Комисията, параграфи 3 и 4 в член 2 са преместени от изменение 75 и стават 

съответно параграфи 1 и 2 в член 2а в дясната колона на настоящото изменение.)
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(Отнася се до текстовете на всички езици.)


