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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският законодателен акт за климата е основният законодателен акт от 
Европейския зелен пакт. С него се цели насърчаване на растежа и заетостта в целия ЕС, 
но в същото време и постигане на целта за неутралност по отношение на климата.  
Същевременно преходът към неутралност по отношение на климата трябва да бъде 
справедлив и приобщаващ.

Селскостопанският сектор е от стратегическо значение за ЕС и за световната 
продоволствена сигурност, но също така е и секторът, който е изложен в най-голяма 
степен на последиците от изменението на климата. Поради това в съответствие с 
член 2, параграф 1б от Парижкото споразумение европейският законодателен акт за 
климата следва да създаде рамка за съответните институции на ЕС и държавите членки 
за улесняване на адаптирането, устойчивостта и развитието при ниски емисии на 
парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни. В този член 
се подчертава необходимостта от цялостен подход към действията в областта на 
климата и производството на храни, насочен към адаптирането, устойчивостта и 
смекчаването на последиците.

Селското и горското стопанство – единствените два сектора, които функционират както 
като източници на въглерод, така и като въглеродни поглътители, също трябва да се 
разглеждат като важни фактори. Необходими са значителни научни изследвания и 
развойна дейност в тези сектори, за да се оползотвори пълният потенциал на 
технологичните иновации. Съществува необходимост от широкообхватни изследвания 
и разработки както в растениевъдството, така и в животновъдството, в това число за 
селекцията на растения за получаване на нови и по-устойчиви култури и треви, които 
улавят повече въглерод, както и за оползотворяването на биогаз и биомаса. Следва да 
се подобрят процедурите за измерване на емисиите на парникови газове. 

Поглъщанията или отрицателните емисии са от първостепенно значение. Понастоящем 
поглъщанията и намаляването на емисиите се разглеждат по еднакъв начин на пазарите 
на въглеродни емисии. Въпреки това цената на един тон погълнат въглерод от 
атмосферата следва се определя по различен начин от цената на един тон въглерод, 
който не е отделен в атмосферата. За да стимулира развитието на поглъщанията, 
Комисията следва да проучи възможността за отделна търговия с поглъщания или 
отрицателни емисии на пазарите на ЕС и на световните пазари на въглеродни емисии. 
Търговията с отрицателни емисии може да доведе до значително финансиране на 
борбата с изменението на климата.

Също така е необходимо да се популяризира и да се осигури видимост на 
производството в ЕС, съобразено с изменението на климата, включително в областта на 
селското стопанство. Сертифицирането от трета страна представлява прагматичен 
подход към труден въпрос и ще има за цел признаването на допълнителните усилия, 
положени от участниците, включително земеделските стопани и кооперациите, за 
намаляване на емисиите на CO2 в устойчивото производство на храни. То ще гарантира 
също така, че всички държави членки използват едни и същи стандарти. 

Предлагат се редица изменения с оглед подобряване на регламента. С тези изменения 
се цели по-специално:
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• да се гарантира, че целта за неутралност по отношение на климата е определена за 
Съюза като цяло и за всяка държава членка поотделно, в опит да се увеличат амбициите 
за ЕС като цяло;

• да се установи „принцип на съгласуваност на политиките“ във всички инициативи, 
предвидени в Европейския зелен пакт; съгласно този принцип съображенията за курса 
за постигане на неутралност по отношение на климата, предвидени в Регламента, 
следва да се прилагат за всички инициативи, предвидени в Европейския зелен пакт;

• да се вземат предвид същите съображенията при предприемането на необходимите 
мерки на равнището на Съюза и на национално равнище, включително при 
определянето на разпределението на намаляването и поглъщанията на емисии между 
инструментите на политиката във и извън СТЕ;  

• в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, да се предвиди задължение на 
Комисията да вземе предвид продоволствената сигурност и финансовата достъпност 
при определянето на курса за постигане на неутралност по отношение на климата;

• Съюзът и държавите членки да улесняват приспособяването на земеделските стопани 
към неблагоприятните последици от изменението на климата, да насърчават 
устойчивост спрямо изменението на климата и развитие при ниски емисии на 
парникови газове, без да се застрашава производството на храни;

• Комисията да представи, след като оцени необходимостта от определяне на междинна 
обвързваща цел за 2040 г., законодателно предложение, в което се определят 
стойностите, които трябва да бъдат постигнати до 2040 г., както и всяка друга 
необходима мярка;

• да се предвиди сертифициране от трета страна, за да се определи общ стандарт в ЕС за 
ефективно от гледна точка на климата производство. Определянето на общи стандарти 
е също така начин за възнаграждаване на земеделските стопани и кооперациите, които 
успяват да произвеждат повече с по-малко, ограничавайки по този начин въздействието 
на продукцията върху климата;

• да се предвиди изискване за намиране на алтернативи на икономиката, при която се 
използват изкопаемите горива. Кръговата биотехнологична икономика осигурява 
възобновяеми материали, които могат да заместят изкопаемите суровини;

Докладчикът също така внесе изменение, с което отправя призив към Комисията да 
определи курса за постигане на неутралност по отношение на климата чрез 
законодателно предложение, а не чрез делегиран акт. Подобен делегиран акт би имал 
отношение към съществени елементи от Регламента, които като такива не могат да 
бъдат предмет на правомощието за приемане на делегирани актове. 

Освен това докладчикът счита, че е важно да се изберат стабилни бизнес идеи и да се 
изготвят пътни карти в сътрудничество с бъдещите предприемачи, които търсят достъп 
до новите пазари. На регионално равнище следва да се създаде мрежа за подпомагане 
на новосъздадени предприятия под формата на персонализирани курсове за обучение и 
консултантски услуги.
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Накрая, предвид ограниченията във времето, докладчикът нямаше възможност да 
привлече други политически групи или заинтересовани страни при изготвянето на 
настоящото становище. Всеки принос ще бъде от полза и ще бъде взет под внимание 
при изготвянето на компромисни изменения. 

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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в справедливо и процъфтяващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Пактът също така има за 
цел опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на 
Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
въздействия. Същевременно този 
преход трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен.

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в справедливо и процъфтяващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Европейският 
законодателен акт за климата е 
основният законодателен акт от 
Европейския зелен пакт. Поради това 
той следва да насърчава устойчив 
растеж и заетост в целия Съюз, като 
същевременно се постига целта за 
неутралност по отношение на 
климата. Новата стратегия за 
растеж също така има за цел 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на 
Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
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въздействия. Същевременно този 
преход трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен, като се поставя 
особен акцент върху селските, 
отдалечените и градските райони.

__________________ __________________
19 Съобщение на Комисията — 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
640 final от 11 декември 2019 г.

19 Съобщение на Комисията — 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
640 final от 11 декември 2019 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 показа наличието на ерозия на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 подчерта, че устойчивото 
използване на природата ще бъде от 
жизненоважно значение за 
адаптирането към опасната 
антропогенна намеса в 
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е изменението на климата.22 климатичната система и 
смекчаването на последиците от нея 
и показа наличието на ерозия на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
е изменението на климата22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C. Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R.  
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.  Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T.  
Waterfield (редактори)].

20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C. Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
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заетостта, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към справедливия и 
икономически ефективен напредък към 
целта по отношение на температурата 
на Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

поддържането и създаването на 
заетост, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и за гарантиране на справедлив 
и икономически ефективен преход към 
целта по отношение на температурата 
на Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24, 
повишаването на устойчивостта 
спрямо изменението на климата и 
развитието при ниски емисии на 
парникови газове, включително чрез 
приспособяване и смекчаване на 
последиците за селското стопанство, 
по начин, който укрепва 
устойчивостта, производството на 
храни и продоволствената сигурност 
на ЕС, и привеждането на финансовите 
потоци в съответствие с целта за 
постигане на ниски емисии на 
парникови газове и устойчиво на 
климатичните изменения развитие25.

__________________ __________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
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Парижкото споразумение. Парижкото споразумение.
24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, селското стопанство и 
продоволствените системи на Съюза, 
селските райони, горското 
стопанство, целостта на екосистемите 
и на биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата. С подходящата финансова и 
технологична подкрепа секторите на 
селското и горското стопанство са 
неразделна част от решението за 
постигане на целите на Съюза, 
включително чрез техния капацитет 
да поглъщат CO2.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да 
изисква принос от всички 
икономически сектори. Предвид 
значението на производството и 
потреблението на енергия за емисиите 
на парникови газове, особено важен е 
преходът към устойчива, достъпна и 
сигурна енергийна система, която 
разчита на добре функциониращ 
вътрешен енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата и постигането 
на целите на Парижкото 
споразумение следва да изискват 
принос от всички икономически 
сектори, като особено внимание се 
отделя на намаляването на емисиите 
от изкопаеми горива. Предвид 
значението на производството и 
потреблението на енергия за емисиите 
на парникови газове, особено важен е 
преходът към устойчива, достъпна и 
сигурна енергийна система, която 
разчита на добре функциониращ 
вътрешен енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, по-широкият достъп до 
технологичните иновации и 
научноизследователската и развойната 
дейност също са важна движеща сила за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата. Селското и 
горското стопанство – единствените 
сектори, които функционират както 
като източници на въглерод, така и 
като въглеродни поглътители, 
трябва да се разглеждат също и като 
важна движеща сила. Необходими са 
значителни научни изследвания и 
развойна дейност в тези сектори, за 
да се оползотвори пълният 
потенциал на съществуващите 
решения и пълният набор от 
иновации. Следва да се обърне 
специално внимание и на замяната на 
материали от изкопаеми горива с 
такива, които са възобновяеми и на 
биологична основа, произлизащи от 
горското и селското стопанство, 
както и с нисковъглеродни 
материали. Комисията следва да 
представи определение за естествени 
и други въглеродни поглътители.

Изменение 7
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Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се осигури повече яснота, 
Комисията следва да представи 
определение за естествените и други 
поглътители на въглерод.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Освен това в съобщението си от 
28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста 
планета за всички: европейска 
стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ 
Комисията представи концепция за 
постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. 
чрез социално справедлив и 
икономически ефективен преход.

(8) Освен това в съобщението си от 
28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста 
планета за всички: европейска 
стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ 
Комисията представи концепция за 
постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. 
чрез социално справедлив и 
икономически ефективен преход. В 
този контекст, ако световното 
население предстои да се увеличи с 
30% до 2050 г., селскостопанският 
сектор ще изпълнява решаваща роля, 
като предоставя достатъчно храни, 
за да се избегне евентуална криза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да го постигне по 
равноправен, справедлив и 
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укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

приобщаващ начин, както и да 
спомогне за повишаване на глобалните 
амбиции и за укрепване на глобалните 
действия в отговор на климатичните 
промени, като използва всички 
средства, с които разполага, 
включително дипломацията по 
въпросите на климата, търговската 
политика и външните действия в 
областта на климата, за да подкрепи 
мобилизирането на глобалното 
финансиране на борбата с 
изменението на климата за всички 
сектори, по-специално за смекчаване 
на последиците за селското 
стопанство и адаптиране към него в 
развиващите се държави, които 
страдат от липса на достъп до 
такова финансиране на борбата с 
изменението на климата.32a С цел да 
избегне явлението „вносно 
замърсяване“ и да повиши 
производствените стандарти на 
своите търговски партньори, Съюзът 
адаптира своята търговска 
политика, като защитава 
принципите си на многостранни 
форуми и ги представя осезаемо в 
двустранните търговски 
споразумения, където достъпът до 
европейския пазар трябва винаги да 
бъде обвързан с повишаване на 
производствените стандарти във 
всички сектори, като се поставя 
особен акцент върху селското 
стопанство.
__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Европейският парламент призова 
да се извърши необходимият преход 
към неутрално по отношение на климата 
общество най-късно до 2050 г. и това да 
се превърне в пример за успех на 
Европа33, и обяви извънредно 
положение по отношение на климата и 
околната среда34 . В заключенията си от 
12 декември 2019 г.35 Европейският 
съвет се споразумя за целта за постигане 
на неутрален по отношение на климата 
Съюз до 2050 г. съгласно целите на 
Парижкото споразумение, като 
същевременно отчете, че е необходимо 
да се създаде благоприятна рамка и че 
преходът ще изисква значителни 
публични и частни инвестиции. 
Европейският съвет също така прикани 
Комисията да изготви предложение за 
дългосрочна стратегия на Съюза 
възможно най-рано през 2020 г. с оглед 
приемането ѝ от Съвета и представянето 
ѝ на Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата.

(11) Европейският парламент призова 
да се извърши необходимият преход 
към неутрално по отношение на климата 
общество най-късно до 2050 г. и това да 
се превърне в пример за успех на 
Европа33, и обяви извънредно 
положение по отношение на климата и 
околната среда34 . В заключенията си от 
12 декември 2019 г.35 Европейският 
съвет се споразумя за целта за 
колективно постигане на неутрален по 
отношение на климата Съюз до 2050 г. 
съгласно целите на Парижкото 
споразумение, като същевременно 
отчете, че е необходимо да се създаде 
благоприятна рамка и че преходът ще 
изисква значителни публични и частни 
инвестиции. След това, през първото 
тримесечие на 2020 г. Европа беше 
засегната брутално от пандемията 
от COVID-19, което доведе до 
сериозно социално-икономическо 
въздействие и несигурност, що се 
отнася до възстановяването. 
Европейският съвет също така прикани 
Комисията да изготви предложение за 
дългосрочна стратегия на Съюза 
възможно най-рано през 2020 г. с оглед 
приемането ѝ от Съвета и представянето 
ѝ на Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата.

_________________ _________________
33 Резолюция на Европейския парламент 
от 15 януари 2020 г. относно 
Европейския зелен пакт (2019/2956 
(RSP)).

33 Резолюция на Европейския парламент 
от 15 януари 2020 г. относно 
Европейския зелен пакт (2019/2956 
(RSP)).

34 Резолюция на Европейския парламент 
от 28 ноември 2019 г. относно 
извънредното положение по отношение 
на климата и околната среда (2019/2930 
(RSP)).

34 Резолюция на Европейския парламент 
от 28 ноември 2019 г. относно 
извънредното положение по отношение 
на климата и околната среда (2019/2930 
(RSP)).

35 Заключения, приети от Европейския 
съвет на заседанието му от 12 декември 
2019 г. , EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Заключения, приети от Европейския 
съвет на заседанието му от 12 декември 
2019 г. , EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове чрез природни и 
технологични решения както на 
национално равнище, така и в целия 
Съюз до 2050 г. Всички държави членки 
следва да се стремят колективно към 
постигане на общата цел на Съюз за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. и заедно с Европейския 
парламент, Съвета и Комисията да 
предприемат необходимите мерки за 
това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта.

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове както на национално 
равнище, така и в целия Съюз до 2050 г. 
чрез природни и технологични 
решения и чрез постепенно 
прекратяване на използването на 
изкопаеми ресурси. Всички държави 
членки следва да се стремят колективно 
към постигане на общата цел на Съюз за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. и всяка държава членка се 
стреми да постигне неутралност по 
отношение на климата индивидуално 
с помощта на колективни действия 
на Съюза. Държавите членки, 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да предприемат 
необходимите мерки за това, 
включително като разгледат 
възможността за отделно търгуване 
и ценообразуване на отрицателни 
кредити за емисии на пазарите на 
въглеродни емисии. Мерките на 
равнището на Съюза ще представляват 
важна част от мерките, необходими за 
постигане на целта. Особено важно е да 
се намерят начини за измерване и 
намиране на точни показатели за 
улавяне на въглерода в почвите, който 
е вторият по обем (макар и временен) 
резерв от въглеродни емисии след 
океаните. За измерване на напредъка 
и на осезаемото въздействие върху 
решенията във връзка с изменението 
на климата Комисията следва да се 
стреми да използва ресурсите и 
инструментите за оперативен 
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мониторинг на емисиите на 
парникови газове, включително 
програмата на Съюза за наблюдение и 
мониторинг на Земята „Коперник“.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Съюзът следва да осигурява 
непрекъснато подходящи бюджетни 
ресурси чрез специални секторни 
програми както в непосредствен, 
така и в дългосрочен план, за 
компенсаторни плащания и 
финансови възнаграждения за 
предоставянето на обществени блага, 
като например улавяне на въглерода 
от страна на земеделските стопани.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 2 и 
член 7 от Парижкото споразумение, 
както и да увеличат максимално 
съпътстващите ползи с други политики 
и нормативни актове в областта на 
околната среда, като вземат предвид 
интересите на чувствителните 
сектори, като например селското и 
горското стопанство, които понасят 
пряко неблагоприятните въздействия 
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на изменението на климата, що се 
отнася до техния растеж, заетост и 
производство. Държавите членки 
следва да приемат всеобхватни 
национални стратегии и планове за 
адаптация, които отразяват 
обстоятелствата на техните 
национални територии. В областта 
на селското стопанство 
адаптирането, устойчивостта и 
улавянето на въглерода в биомасата и 
почвите зависят също от наличието 
на вода и политиката за съхранение.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието и здравето на 
гражданите; разходите за 
необратимата промяна на 
екосистемите в резултат на 
изменението на климата; 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката, включително селското 
стопанство; екологичните, 
социалните и икономическите 
разходи, произтичащи от 
бездействието и забавянето на 
действията в областта на климата; 
оптимизиране на енергийната и 
ресурсната ефективност; сигурността 
и достъпните цени на енергията и 
храните в ЕС; прехода към кръгова 
икономика, основана на 
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ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

биотехнологии, и възобновяеми 
продукти; адаптирането на 
производствените системи в Съюза, 
включително в селскостопанския 
сектор; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 
и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства, включително техния 
дял на защитените обекти по 
„Натура 2000“ и на покритите с гори 
площи, както и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход, който е 
също така приобщаващ в 
териториален план, и еднакъв между 
селските и градските райони и 
общностите; най-добрите налични 
научни данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Горите играят жизненоважна 
роля при прехода към неутралност по 
отношение на климата. 
Устойчивото и възможно най-
близкото до природата управление на 
горите е от решаващо значение за 
непрекъснатото поглъщане на 
парникови газове от атмосферата, 
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като то също така дава възможност 
за осигуряване на възобновяеми и 
щадящи климата суровини за 
продукти от дървесина, които 
съхраняват въглерод и могат да 
действат като заместител на 
материалите и горивата на основата 
на изкопаеми горива. „Тройната роля“ 
на горите (поглъщане, съхраняване и 
заместване) допринася за намаляване 
на отделянето на въглерод в 
атмосферата, като същевременно 
гарантира, че горите продължават да 
се разрастват и предоставят 
множество други услуги.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, като 
същевременно всички политики на ЕС 
следва да допринасят за опазването и 
възстановяването на природния 
капитал на Европа, както подчерта 
Комисията в своето съобщение 
„Европейският зелен пакт“. В 
заключенията си от 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет също така заяви, че 
съответното право и политики на Съюза 
трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила. 
Като се има предвид последното, 
Комисията следва да преразгледа 
законодателството относно 
материалите и продуктите, за да 



AD\1211640BG.docx 19/53 PE650.646v02-00

BG

насърчава използването на 
възобновяеми материали и материали 
с ниски емисии на парникови газове с 
ползи за климата, които действат 
като поглътители на въглерод или да 
заменят частично материалите, 
основани на изкопаеми горива. 
Политиките на Съюза следва да 
бъдат проектирани по такъв начин, 
че да се свежда до минимум рискът 
от изместване на въглеродни емисии 
във всички сектори.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) 
относно глобалното затопляне с 
1,5 °C призовава за нулеви нетни 
емисии на CO2 до 2050 г. и нулеви 
нетни емисии без CO2 на по-късен 
етап през столетието, за да се 
ограничи глобалното затопляне до 
около 1,5 °C. Съюзът е по-амбициозен 
и призовава за постигане на нулеви 
емисии за всички парникови газове, 
включително за газове с кратък 
жизнен цикъл, до средата на века.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Съобразените с климата 
разходи, които се прилагат по линия 
на МФР и Европейския фонд за 
възстановяване, следва да подкрепят 
наред с други сектори също така 
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сектора на земеползването, като 
насърчават екологосъобразно и 
щадящо климата активно управление 
на земите, като допринасят за целта 
за засаждането на 3 милиарда 
дървета в селскостопански и градски 
райони и като допринасят за 
изпълнението на целите на Съюза за 
възстановяване и опазване на 
околната среда.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) Преходът към неутралност не 
може да изключва селскостопанския 
сектор, който е единственият 
производствен сектор, способен да 
съхранява въглероден диоксид. 
Дългосрочното съхранение е 
гарантирано по-специално от 
горското стопанство, пасищата с 
дългосрочна продължителност и 
многогодишните култури като цяло.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16г) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) 
относно глобалното затопляне с 
1,5 °C признава, че различните 
парникови газове имат различен 
жизнен цикъл, като някои газове 
остават в атмосферата за по-дълго 
време от останалите. Биогенният 
метан, произвеждан от добитъка, 
има по-кратък жизнен цикъл, 
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отколкото CO2, и това следва да бъде 
отчитано в амбициите на ЕС в 
областта на климата. Усилията за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата следва да са 
насочени към спешната 
необходимост от намаляване на 
емисиите на CO2 в атмосферата.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 16 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16д) В рамките на научната 
общност се провеждат дебати 
относно общия показател, използван 
за потенциала за глобално затопляне, 
по-специално за газовете с кратък 
жизнен цикъл, като например 
биогенен метан. Последиците от 
наличието на еквивалент на CO2 
заслужават допълнителен анализ и е 
целесъобразно да се разработи 
надеждна стратегия, основана на 
доказателства, за намаляване на 
емисиите на газове с кратък жизнен 
цикъл.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 

(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 до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
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че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55% спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и за опазване и 
възстановяване на природния 
капитал на ЕС и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55% спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и 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., 

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и 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., 
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стр. 1). стр. 1).

Обосновка

Важно е да бъде спомената междусекторната цел за опазване и възстановяване на 
природния капитал, тъй като съществуват гарантирано печеливши решения за 
всички, що се отнася до климата и околната среда, и са налице погрешни решения, 
които влошават кризата с околната среда и биологичното разнообразие. Законът за 
климата следва да насърчава решенията, при които всички печелят.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

(18) В съответствие с принципа на 
субсидиарност и за да се гарантира, че 
Съюзът и държавите членки не се 
отклоняват от пътя за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата и постигат напредък в 
адаптирането, Комисията следва 
редовно да оценява напредъка. Ако 
колективният напредък на държавите 
членки към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или за адаптиране е недостатъчен или 
някои от мерките на Съюза не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на Съюза са довели до загуба 
на конкурентоспособност и работни 
места в определени сектори на 
икономиката или че мерките на дадена 
държава членка не са съгласувани с 
целта за неутралност по отношение на 
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климата или неподходящи за 
увеличаване на капацитета за 
адаптиране, укрепване на устойчивостта 
и намаляване на уязвимостта спрямо 
изменението на климата.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията е 
поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията е 
поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции и 
оценки от схеми за сертифициране на 
ефективността от гледна точка на 
климата от трета страна, 
включително схеми, обхващащи 
ефективни от гледна точка на 
климата селско стопанство и 
производство на храни, от страна на 
Съюза и държавите членки, съгласувани 
с Регламент (ЕС) 2020/... [Регламента за 
таксономията], когато тази информация 
бъде налична. Всички схеми за 
сертифициране на действията в 
областта на климата за 
производството на храни/селското 
стопанство трябва да се основават 
на голямо количество научни данни, 
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преминали партньорска проверка, и да 
бъдат оценявани и одобрявани от 
Комисията. Всички средства на ЕС, 
изразходвани за създаване или 
финансиране на схемите, трябва да 
подлежат на публичен контрол от 
страна на съответните органи на ЕС. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма. В момента Комисията 
проучва разработването на 
регулаторна рамка за сертифициране 
на поглъщанията на въглерод в 
съответствие с плана за действие за 
кръгова икономика и стратегията 
„От фермата до трапезата“. 
Възстановяването на екосистемите 
и разработването на пазар на услуги 
по отстраняване на въглеродни 
емисии от земни източници на 
парникови газове ще спомага за 
възстановяването, поддържането и 
управлението на естествените 
поглътители и за стимулирането на 
биологичното разнообразие. 
Разработването на инициатива на 
ЕС за улавяне на въглероден диоксид 
при спазване на подходящи условия 
може да служи за улавяне на въглерод.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
следва да се стимулира силен обществен 

(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
следва да се стимулира силен обществен 
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и социален ангажимент за действия в 
областта на климата. Ето защо 
Комисията следва да се ангажира с 
всички групи на обществото, за да им 
даде възможност да предприемат 
действия за изграждане на неутрално и 
устойчиво на изменението на климата 
общество, включително чрез даване на 
ход на Европейски пакт за климата.

и социален ангажимент за действия в 
областта на климата на местно, 
регионално и национално равнище в 
тясно сътрудничество с местните 
администрации. Ето защо Комисията 
следва да се ангажира с всички групи на 
обществото по напълно прозрачен 
начин, за да им даде възможност да 
предприемат действия за изграждане на 
социално справедливо, балансирано по 
отношение на половете, неутрално и 
устойчиво на изменението на климата 
общество, включително чрез даване на 
ход на Европейски пакт за климата.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване и 
да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. 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, 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, земеделските стопани, 
работниците, инвеститорите и 
потребителите, да се гарантира, че 
преходът към неутралност по 
отношение на климата е необратим, да 
се осигури постепенно намаляване и да 
се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, Комисията следва, въз 
основа на подробна оценка на 
въздействието, да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за регламент за 
определяне на курс за постигане на 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове в Съюза до 2050 г.
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заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.
__________________ __________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Вносът на селскостопански 
продукти и храни от трети държави 
нараства постоянно през последните 
години. Тази тенденция обуславя 
нуждата от оценка на това кои 
продукти, внасяни от трети 
държави, са обект на изисквания, 
съпоставими с тези за европейските 
селскостопански производители и 
произтичащи от целите на 
политиките на ЕС за намаляване на 
въздействието на изменението на 
климата. Комисията следва да 
представи доклад и съобщение по 
тази тема на Европейския парламент 
и на Съвета до 30 юни 2021 г.

Изменение 28
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза и съответно във всяка държава 
членка 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.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. 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. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок и след него ще 
се постигне намаление до нулеви нетни 
емисии. Всяка държава членка 
постига неутралност по отношение 
на климата до 2050 г., включително 
чрез колективни действия на Съюза.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално 

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално 
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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.

равнище, за да спомогнат за 
колективното и националното 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
параграф 1, като вземат предвид 
необходимостта от постепенно 
извеждане от употреба на 
изкопаемите горива, значението на 
насърчаването на справедливостта, 
конкурентоспособността, 
солидарността и справедливия преход 
между държавите членки, както и 
съображенията във връзка с курса, 
посочени в член 3, параграф 3.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова 
цел за 2030 г. за намаляване на емисиите 
с 50 — 55 % спрямо равнищата от 
1990 г. Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. До юни 2021 г. Комисията прави 
преглед на целта на Съюза за 2030 г. по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
представя законодателно 
предложение за нова цел за 2030 г. за 
намаляване на емисиите с 55% спрямо 
равнищата от 1990 г., като също така 
предлага пропорционално 
финансиране чрез бюджета на ЕС за 
постигане на тази нова цел. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност. Тези 
предложения включват проучване за 
оценка на въздействието на 
предложените промени.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 1990 
г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 30 юни 2021 г., отчитайки 
съображенията за курса, посочени в 
член 3, параграф 3, и като взема 
предвид член 4, параграф 2а, 
Комисията прави оценка на начина, по 
който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на целта за 2030 г., 
включително определяне на цели за 
използване на възобновяеми 
източници, за да се постигне 
намаляване на емисиите с 55% в 
сравнение с 1990 г., както и целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
разглежда предприемането на 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Обосновка

Съображенията за курса, посочени в член 3, параграф 3 и в член 4, параграф 2а, следва 
да бъдат взети предвид при предприемането на необходимите мерки на равнището на 
Съюза и на национално равнище, включително при определянето на разпределението 
на намаляването и поглъщанията на емисии между инструментите на политиката 
във и извън СТЕ. От голямо значение е Комисията да се съсредоточи върху 
постепенното премахване на изкопаемите ресурси и постепенното въвеждане на 
използване на възобновяеми ресурси.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случаите, в които 
Комисията счита за целесъобразно да 
определи междинна цел за намаляване 
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на емисиите до 2040 г. с оглед на 
постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., тя 
представя до 30 септември 2028 г., 
след извършване на подробна оценка 
на въздействието, законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета, в което се 
определят съответните стойности, 
които трябва да бъдат постигнати, 
както и всяка друга необходима 
мярка. В оценката на въздействието 
се вземат предвид критериите, 
посочени в член 3, параграф 3.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Комисията осигурява достъп 
до най-добрите налични технологии и 
новаторски решения, които 
допринасят за намаляване на 
емисиите, като бързо и непрекъснато 
се справя със законодателни пречки.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. В случаите, в които 
Комисията счита за целесъобразно да 
определи цели за поглъщане на 
въглерод за 2040 г. и 2050 г. с оглед на 
постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., тя 
представя до 30 септември 2028 г., 
след извършване на подробна оценка 
на въздействието, законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета. В оценката 
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на въздействието се вземат предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. При целесъобразност и след 
извършване на подробна оценка на 
въздействието Комисията представя 
законодателно предложение на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в което се определя 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.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато предлага курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

a) ефективност на разходите и 
икономическа ефективност, като се 
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вземе предвид необратимата промяна 
в климатичната система и 
екосистемите, както и разходите от 
икономическа, социална и екологична 
гледна точка, породени от 
бездействието и забавянето на 
действията в областта на климата;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) ползите от активно и 
устойчиво управление на горите и 
залесяване;

Обосновка

Важно е да се осигури устойчиво снабдяване със суровини от активно и устойчиво 
управлявани гори. Нуждите от инвестиции, конкурентоспособност и екологична 
ефективност, изтъкнати в предложението на Комисията, са наистина важни и 
следва да се прилагат и от гледна точка на кръговата биоикономика. ЕС трябва да 
допринася за намаляването на емисиите от изкопаеми горива в държавите членки, 
които изостават, и да насърчава залесяването и устойчивото и активно горско 
стопанство в държавите членки, които все още не са увеличили своите горски 
ресурси.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) развитието в международен 
план и предприетите усилия за 
постигане на дългосрочните цели на 
Парижкото споразумение и на 
крайните цели на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата, Конвенцията за 
биологичното многообразие и 
Конвенцията на ООН с 
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опустиняването;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза, растеж и 
работни места, като се обръща 
специално внимание на 
микропредприятията и МСП, 
адаптиране на производствените 
системи и рентабилност на 
стопанствата;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична технология; в) най-добрата налична и 
приложима технология;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките, както и насърчаване на 
устойчива биоикономика, която е 
основна част от кръговата 
икономика, като алтернатива на 
икономиката, при която се използват 
изкопаеми горива, за да се постигне 
ефект на заместване;
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) принципите на агроекологията, 
например биологичното разнообразие 
на земеделските екосистеми и 
ограничаването на тяхната 
специализация и оптимизирането на 
циклите на водата, азота, фосфора и 
въглерода;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) производство на храни, 
продоволствена сигурност и достъпна 
от финансова гледна точка храна; 

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) технологична неутралност и 
правото на държавите членки да 
определят своя енергиен микс;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) ефективни от гледна точка на 
климата селскостопански системи;
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък във 
времето, като се вземе предвид и 
ангажиментът на Съюза и на 
държавите членки за спиране и 
обръщане на процеса на загуба на 
биологично разнообразие и за 
стимулиране и подпомагане на 
земеделските стопани при 
предприемането на устойчиви 
селскостопански практики, като 
прецизно земеделие, агроекология, 
интелигентно по отношение на 
климата селско стопанство, улавяне 
на въглероден диоксид и 
агролесовъдство, за да се увеличи 
устойчивостта и да се гарантира 
дългосрочна производителност;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) предотвратяване на 
евентуално изместване на въглеродни 
емисии;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и ж) нужди от инвестиции и 
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инвестиционни възможности; инвестиционни възможности, 
включително степента на налична 
бюджетна подкрепа от 
инструментите на политиката на 
Съюза;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) необходимостта от 
осигуряване на екологични 
обществени блага в областта на 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
адаптирането към него, както и на 
опазването и подобряването на 
околната среда, включително 
селското стопанство, 
земеползването и горското 
стопанство;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход, по-
специално в селските и отдалечените 
райони, в интерес на 
териториалното сближаване между 
градските и селските райони;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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за) ангажиментът на Съюза и на 
държавите членки за спиране и 
обръщане на процеса на загуба на 
биологично разнообразие за 
намаляване на прекия натиск върху 
биологичното разнообразие;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC и 
цялостна социално-икономическа и 
секторна оценка на въздействието.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) изпълнението на целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР), 
постигането на продоволствена 
сигурност на равнището на Съюза и в 
световен мащаб чрез адаптиране към 
изменението на климата, 
насърчаване на устойчивост спрямо 
изменението на климата и развитие 
при ниски емисии на парникови газове, 
като същевременно се запазва 
производството на храни;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение



AD\1211640BG.docx 39/53 PE650.646v02-00

BG

йб) технологична неутралност и 
правото на държавите членки да 
определят своя енергиен микс;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) различни национални 
обстоятелства в държавите членки;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение и 
гарантират достатъчно 
самостоятелно производство на 
храни в рамките на Съюза, като 
същевременно се поддържат високи 
стандарти за безопасност на 
храните.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране и включват цялостни рамки 
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рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка.

за управление на риска на основата на 
солидни базови линии за климата и 
уязвимостта и оценки на напредъка, 
като същевременно осигуряват 
продоволствена сигурност и 
гарантират, че търговската 
стратегия на Съюза по отношение на 
вноса от трети държави е 
съгласувана с целите на Съюза в 
областта на климата.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки 
потвърждават стратегическото 
значение на селското стопанство за 
Съюза и за световната 
продоволствена сигурност, 
критичното излагане на сектора на 
въздействието на изменението на 
климата и неговия потенциал да 
допринася за действията в областта 
на климата. Съюзът и държавите 
членки улесняват приспособяването 
на земеделските стопани към 
неблагоприятните последици от 
изменението на климата и 
насърчават устойчивост спрямо 
изменението на климата и развитие 
при ниски емисии на парникови газове, 
без да се застрашава производството 
на храни.

Обосновка

Селското стопанство е секторът, който е най-силно изложен на въздействието на 
изменението на климата, но и сектор от стратегическо значение за 
продоволствената сигурност в ЕС и в световен мащаб, изложен на риск от 
въздействието на изменението на климата. Поради това в съответствие с член 2, 
параграф 1б от Парижкото споразумение европейският законодателен акт за 
климата трябва да потвърди стратегическото значение на селското стопанство и 
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да създаде рамка за съответните институции на ЕС и държавите членки за 
улесняване на адаптирането, устойчивостта и развитието при ниски емисии на 
парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Институциите на Съюза 
проучват възможността за 
въвеждане на схеми за въглеродни 
кредити, включително 
сертифициране на поглъщанията на 
парникови газове чрез улавяне на 
въглерода в земеползването, почвата 
и биомасата, когато това е 
целесъобразно в селското стопанство, 
с оглед на постигането на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. чрез 
разработването на отделен пазар на 
услуги по отстраняване на въглеродни 
емисии от земни източници на 
парникови газове. Тази рамка се 
основава на голямо количество научни 
данни, преминали партньорска 
проверка, и се оценява и одобрява от 
Комисията, като същевременно се 
гарантира, че мерките в областта на 
климата нямат отрицателно 
въздействие върху биологичното 
разнообразие, околната среда или 
обществото и върху общественото 
здраве и отговарят на всички 
подходящи и пропорционални 
инструменти на икономическата 
политика за устойчивост. До 30 юни 
2021 г. съответните институции на 
Съюза представят доклад за оценка в 
това отношение.

Изменение 62
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. За да изпълняват курса, 
посочен в член 3, институциите на 
Съюза използват в стратегиите и 
плановете за адаптация всички 
налични инструменти на 
икономическата политика, когато те 
са подходящи и пропорционални на 
следваните цели. Тези инициативи 
може да включват по-специално 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите в 
съответствие с правилата на СТО, за 
да се гарантират еднакви условия на 
конкуренция и да се повишат 
производствените стандарти за внос.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Комисията разработва набор 
от показатели за оценка на 
устойчивостта на обществото, 
околната среда и икономиката по 
отношение на изменението на 
климата. Европейската агенция за 
околната среда следва да оказва 
съдействие на Комисията при 
разработването на тези показатели в 
съответствие с годишната ѝ 
работна програма.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2д. Предоставя се финансиране за 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство с цел 
предоставяне на информация и 
споделяне на най-добри практики със 
земеделските стопани, за да им се 
помогне да се адаптират към 
предизвикателствата, например суши 
и наводнения, които поражда 
изменението на климата.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2e. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки признават 
значението на устойчивото и 
активно управление на горите за 
осигуряването на устойчиво 
снабдяване със суровини при прехода 
към кръгова биоикономика.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) колективния напредък на всички 
държави членки за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) колективния и националния 
напредък на всички държави членки за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) колективния напредък на всички 
държави членки по отношение на 
адаптирането, както е посочено в член 4.

б) колективния и националния 
напредък на всички държави членки по 
отношение на адаптирането, както е 
посочено в член 4.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията от 
тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията от 
тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, и ги 
оповестява публично.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

a) съгласуваността на мерките и 
политиките на Съюза, както и на 
всички стимули, посочени в 
Европейския зелен пакт, с целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1, и съображенията, 
ръководещи определянето на курса, 
както се посочва в член 3, параграф 4;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съгласуваността на 
търговската политика на Съюза с 
екологичната цел, посочена в 
настоящия регламент;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или към адаптирането, посочено в член 
4, е недостатъчен, тя предприема 
необходимите мерки в съответствие с 
Договорите едновременно с прегледа на 
курса, посочен в член 3, параграф 1.

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или към адаптирането, посочено в член 
4, е недостатъчен, тя предприема 
необходимите мерки в съответствие с 
Договорите.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност:

Изменение 73

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка и доклада за 
устойчивостта на биоенергията, 
представяни в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2018/1999, както и 
стратегическите планове по ОСП, 
предавани в съответствие с 
Регламента за установяване за 
установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат 
изготвени от държавите членки по 
линия на Общата селскостопанска 
политика, които имат отношение към 
постигането на намаления на 
емисиите на парникови газове и 
увеличаването на естествените 
поглътители до 2030 г. и целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията от 
тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Комисията публикува и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
тази оценка и заключенията от тази 
оценка заедно с доклада за състоянието 
на енергийния съюз, изготвен през 
съответната календарна година в 
съответствие с член 35 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Изменение 75
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък и напредъка по 
отделни държави, оценени в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
отправя препоръки към тази държава 
членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние на 
всички официални езици на ЕС.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в първия си доклад за напредъка, 
представен в съответствие с член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 в годината 
след издаване на препоръката, 
съответната държава членка посочва как 
е взела надлежно предвид препоръката. 
Ако съответната държава членка реши 
да не взема мерки във връзка с 
препоръка или със съществена част от 
нея, тази държава членка представя 
своите основания на Комисията;

б) в първия си доклад за напредъка, 
представен в съответствие с член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 в годината 
след издаване на препоръката, 
съответната държава членка посочва как 
е взела надлежно предвид препоръката, 
а също и предприетите мерки. Ако 
съответната държава членка реши да не 
взема мерки във връзка с препоръка или 
със съществена част от нея, тази 
държава членка представя своите 
основания на Комисията;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклади на Европейската агенция 
за околна среда (ЕАОС);

б) доклади на Европейската агенция 
за околна среда (ЕАОС) и на други 
органи на ЕС;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) европейска статистика и данни, 
включително данни за загубите от 
неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични; 
както и

в) европейска статистика и данни, 
включително данни за 
икономическото и териториалното 
въздействие и въздействието върху 
заетостта на мерките, предприети 
съгласно настоящия регламент, и 
данни за загубите от неблагоприятни 
климатични въздействия и оценки на 
разходите от бездействието или 
забавянето на действията, 
включително данни за създадената 
или загубената заетост, ако такива са 
налични; както и

Обосновка

Комисията следва да бъде информирана с данни, отразяващи трите стълба на 
устойчивостта – екологичен, социален и икономически. Преходът също така ще 
означава повече нови работни места в някои други области на икономиката; това се 
отнася също за храните и селското стопанство.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всяка допълнителна информация 
за екологично устойчиви инвестиции от 
Съюза и държавите членки, 
включително, при наличност, 
инвестиции в съответствие с Регламент 

д) всяка допълнителна информация 
за екологично устойчиви инвестиции и 
схеми за сертифициране на 
ефективността от гледна точка на 
климата от трета страна, от Съюза 
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(ЕС) 2020/... [Регламента за 
таксономията].

и държавите членки, включително, при 
наличност, инвестиции в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2020/... [Регламента за 
таксономията].

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. До 31 декември 2021 г. 
Комисията представя доклад 
относно мерки за подкрепа на 
ефективни от гледна точка на 
климата селско стопанство и 
производство на храни посредством 
схеми за сертифициране от трета 
страна. Този доклад служи и като 
основа за оценката на Комисията, 
посочена в членове 5 и 6.

Обосновка

Сертифицирането от трета страна ще бъде начин за определяне на общ стандарт в 
ЕС за ефективно от гледна точка на климата производство. Чрез определянето на 
общи стандарти ще бъдат възнаградени земеделските стопани и кооперациите, 
които успяват да произвеждат повече с по-малко, ограничавайки по този начин 
въздействието на единица продукция върху климата. Трябва обаче да се признае, че не 
е възможно да се премахнат изцяло емисиите на парникови газове от 
селскостопанския сектор.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се ангажира с всички групи 
на обществото, за да им даде 
възможност да предприемат действия за 
изграждане на неутрално и устойчиво на 
изменението на климата общество. 
Комисията подпомага приобщаващ и 

Комисията се ангажира с всички групи 
на обществото, за да им даде 
възможност да предприемат действия за 
изграждане на неутрално и устойчиво на 
изменението на климата общество. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
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достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Комисията взема предвид 
становищата и предложенията на 
икономическите оператори, 
производителите, работниците, 
потребителите и техните 
представителни организации и 
кооперативи в Съюза, както и на 
неправителствените организации, и 
ги подпомага в прехода. Комисията 
публикува регистър на тези 
взаимодействия в дух на прозрачност. 
Освен това Комисията може също така 
да използва многостепенните диалози в 
областта на климата и енергетиката, 
създадени от държавите членки 
съгласно член 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от ... от датата на влизане в 
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сила на настоящия регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка, в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.
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