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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия за „Преразглеждане на Регламента за 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС)“ е част 
от пакета „Подготвени за цел 55“ от 14 юли 2021 г. в рамките на Европейския зелен 
пакт и има за цел да се спомогне за осъществяването на целта за намаляване на 
емисиите с 55% на равнището на ЕС като важна междинна цел по пътя към 
постигането на неутралност по отношение на климата в целия ЕС до 2050 г. 

Промените в ЗПЗГС осигуряват важни стимули за включването на засилено опазване 
на климата в политиките в областта на горското и селското стопанство, като в същото 
време се поставят и цели за разработване на справедлива, гъвкава и интегрирана рамка 
на политиката, опростяване на прилагането и подобряване на мониторинга и 
докладването. За първи път има предложение за задължителна цел за Европа за 
поглъщанията на въглероден диоксид, която да бъде постигната до 2030 г., а от 2031 г. 
нататък обхватът на Регламента за ЗПЗГС ще бъде разширен, за да включва 
селскостопанските емисии, различни от CO2, като по този начин рамката за целия 
поземлен сектор вече ще бъде обхваната от един инструмент на политиката в областта 
на климата. Селското и горското стопанство изпълняват икономически, социални и 
екологични функции за обществото. Тази многофункционална роля на устойчивото 
селско стопанство и устойчивото управление на горите трябва да бъде призната и 
възнаградена по подходящ начин в европейската политика в областта на климата. 
Поради това стимулите за намаляване на парниковите газове трябва да бъдат съчетани 
с гарантиране на сигурността на доставките и с ясен ангажимент към Европа като 
място за производство на устойчиви хранителни продукти и биомаса. Селското 
стопанство и устойчивото използване на биомаса не противоречат на амбициите в 
областта на климата и следва да се разглеждат като част от решението. 

В Европейския закон за климата за първи път се признават климатичните показатели 
на сектора на селското и горското стопанство, като се въвежда нетна цел, включваща 
поглъщанията в сектора на ЗПЗГС. До 225 млн. тона CO2 еквивалент от ЗПЗГС може 
да бъдат причислени към усилията за постигане на целта в областта на климата. Тази 
цел е въведена, за да се постави акцент върху намаляването на емисиите от изкопаеми 
горива, като в същото време се подобрят условията на горите, за да се увеличат 
поглъщанията на въглерод в дългосрочен план. За първи път се посочва изрично, че 
селското стопанство и горското стопанство допринасят за опазването на климата и са 
първият сектор, който има потенциала да стане неутрален по отношение на климата. 
Благодарение на съхранението на въглерод в горите, почвите и продуктите от 
дървесина секторът не само допринася активно за опазването на климата, но и за 
биологичното разнообразие и биоикономиката, в съответствие с европейската кръгова 
икономика и замяната на изкопаемите суровини. 

Поради това следва да бъдат подчертани следните изменения към предложението на 
Комисията:

- Целта за поглъщанията до 2030 г. трябва да бъде реалистична, амбициозна и да се 
основава на най-актуалните данни и научни анализи. Тя следва да е в съответствие 
с устойчивото активно управление на горите и да стимулира улавянето и 
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съхранението на въглерод и замяната на изкопаемите горива. Секторът на ЗПЗГС 
не трябва да се използва единствено, за да компенсира за емисиите от други 
сектори, но също така следва да улесни премахването на емисиите и продуктите 
от изкопаеми горива. 

- Създаването на поземлен сектор, с което се съчетават емисиите на CO2 и емисиите, 
различни от CO2, от ЗПЗГС и селското стопанство, е съгласувано и осигурява 
условия за цялостна политическа рамка. С включването на метана възниква 
необходимост от повторна оценка на емисиите на краткотрайни биогенни 
парникови газове. Също така трябва да се извърши и оценка на въздействието 
върху продоволствената сигурност, биоикономиката и замяната на изкопаемите 
горива. Не трябва да има отрицателно въздействие или ефекти на изместване на 
емисии. 

- За да се постигне неутралност по отношение на климата в целия поземлен сектор 
до 2035 г., поглъщанията на въглерод следва да балансират емисиите на парникови 
газове от всички дейности, свързани с използването на земя, селскостопански 
животни и торове. Трябва да се създадат устойчиви и издръжливи на изменението 
на климата въглеродни цикли чрез действия като разширяване на мащаба на 
решенията за поглъщане на въглерод, при които CO2 се улавя от атмосферата и се 
съхранява дългосрочно. За да се увеличат поглъщанията на въглерод, трябва да се 
въведе система на основани на пазара и доброволни стимули на равнището на 
отделните управители на земя. Комисията следва да предложи необходимата 
рамка със съчетание на публични и частни инвестиции. 

- Приносът към целта за 2030 г. и целта за неутралност по отношение на климата 
следва да бъде балансиран справедливо между отделните сектори и държави 
членки. 
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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 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Справянето със свързаните с 
климата и околната среда 
предизвикателства и постигането на 
целите на Парижкото споразумение са в 
основата на съобщението, озаглавено 
„Европейският зелен пакт“, което беше 
прието от Комисията на 
11 декември 2019 г.28. Необходимостта 
от Европейския зелен пакт и неговото 
значение се увеличиха допълнително с 
оглед на много тежките последици от 
пандемията от COVID-19 за здравето и 
икономическото благосъстояние на 
гражданите на Съюза.

(2) Справянето със свързаните с 
климата и околната среда 
предизвикателства и постигането на 
целите на Парижкото споразумение са в 
основата на съобщението, озаглавено 
„Европейският зелен пакт“, което беше 
прието от Комисията на 
11 декември 2019 г. Европейският 
зелен пакт съчетава всеобхватен 
набор от ефективни мерки и разумни 
инициативи за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата в Съюза до 2050 г., като 
същевременно въвежда 
необходимостта от ефективен и 
справедлив преход за постигане на 
предсказуемост за инвеститорите и 
гарантиране на необратимостта на 
процеса на постигане на неутралност 
по отношение на климата. 
Необходимостта от Европейския зелен 
пакт и неговото значение се увеличиха 
допълнително с оглед на много тежките 
последици от пандемията от COVID-19 
за здравето и икономическото 
благосъстояние на гражданите на 
Съюза.

_________________
28 COM(2019)640 final.

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета30, 
Съюзът е заложил в законодателството 
целта за неутралност на цялата 
икономика по отношение на климата до 
2050 г. С този регламент се установява 
обвързващият за Съюза ангажимент за 
намаляване на нетните емисии на 
парникови газове (емисиите след 
приспадане на поглъщанията) до 2030 г. 
с най-малко 55 % под нивата от 1990 г. 
Очаква се всички сектори на 
икономиката да допринесат за 
постигането на тази цел, включително 
секторът на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство. Приносът на нетните 
поглъщания към целта на Съюза в 
областта на климата до 2030 г. се 
ограничава до 225 млн. тона CO2 
еквивалент. В контекста на Регламент 
(ЕС) 2021/1119 Комисията 
препотвърждава в съответно изявление 
намерението си да предложи 
преработване на Регламент (ЕС) 
2018/841 на Европейския парламент и 
на Съвета31 в съответствие с амбициите 
за увеличаване до 2030 г. на нетните 
поглъщания на въглерод в сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
до нива над 300 млн. тона CO2 
еквивалент.

(4) В Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета30, 
Съюзът е заложил в законодателството 
целта за неутралност на цялата 
икономика по отношение на климата до 
2050 г. С този регламент се установява 
обвързващият за Съюза ангажимент за 
намаляване на нетните емисии на 
парникови газове (емисиите след 
приспадане на поглъщанията) до 2030 г. 
с най-малко 55 % под нивата от 1990 г. 
Очаква се всички сектори на 
икономиката да допринасят 
пропорционално за постигането на тази 
цел за всички емисии, като основният 
приоритет е намаляването на 
емисиите от изкопаеми горива. Що се 
отнася до сектора на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство (ЗПЗГС),Регламентът 
може да допринася за смекчаването 
на изменението на климата по 
няколко начина, по-специално чрез 
намаляване на емисиите, запазване и 
увеличаване на поглътителите и 
въглеродните запаси, замяна на 
изкопаемите горива с възобновяеми 
енергийни източници и използване на 
потенциала на биоматериалите от 
устойчивото управление на горите за 
поглъщане, както и на техния 
потенциал за замяна на изкопаемите 
горива, като се взема предвид целият 
жизнен цикъл на тези материали – 
от добива на суровини до етапите на 
преработка и производство. 
Биоикономиката и биоенергията 
представляват абсолютно 
необходимо средство за постигането 
на зелена икономика, свободна от 
изкопаеми горива. Освен това следва 
да се осигури местното производство 
на храни в Съюза и стабилното 
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снабдяване с необходимите 
материали, като например 
произведени в Съюза природни ресурси 
с устойчив произход. Това включва 
производството в Съюза на 
устойчиви и рециклируеми 
жизненоважни компоненти на 
растителната среда. Приносът на 
нетните поглъщания към целта на 
Съюза в областта на климата до 2030 г. 
се ограничава до 225 млн. тона CO2 
еквивалент. В контекста на Регламент 
(ЕС) 2021/1119 Комисията 
препотвърждава в съответно изявление 
намерението си да предложи 
преработване на Регламент (ЕС) 
2018/841 на Европейския парламент и 
на Съвета31 в съответствие с амбициите 
за увеличаване до 2030 г. на нетните 
поглъщания на въглерод в сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство  
(ЗПЗГС) до нива над 300 млн. тона CO2 
еквивалент. Настоящият регламент 
следва да определи цели за 
поглътителите за сектора на ЗПЗГС, 
както и съответните правила за 
отчитане, докато условията за 
мерките и правилата в този сектор 
следва да бъдат определени в други 
свързани законодателни актове.

__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 юни 2021 г. за създаване на рамката 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение 
на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 
2018/1999 („Европейски закон за 
климата“) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 юни 2021 г. за създаване на рамката 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение 
на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 
2018/1999 („Европейски закон за 
климата“) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 

31 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 



PE698.952v03-00 8/50 AD\1254811BG.docx

BG

енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Ефектът на заместване, 
постигнат чрез използването на 
суровини от селското и горското 
стопанство, по-специално продукти 
от дървесина или на основата на 
дървесина, вместо суровини за 
изкопаеми горива, представлява 
резултатите в областта на 
опазването на климата за сектора и 
поради това се признава и се отчита 
за сектора на земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Секторът на ЗПЗГС се явява 
значителен поглътител на въглерод 
от началото на отчетния период 
през 1990 г. Само в горското 
стопанство са улавяни около 400 млн. 
тона CO2 еквивалент годишно в 
рамките на Съюза през този период.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се допринесе за засилената 
амбиция за намаляване на нетните 
емисии на парниковите газове от най-
малко 40 % до поне 55 % под нивата от 
1990 г., следва да се определят 
обвързващи годишни цели за нетни 
поглъщания на парникови газове за 
всяка държава членка през периода 
2026—2030 г. (по аналогия на годишно 
разпределените количества емисии, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/842 
на Европейския парламент и на 
Съвета32), което води до цел от 310 млн. 
тона CO2 еквивалент на нетните 
поглъщания за Съюза като цяло през 
2030 г. В методологията, използвана за 
определяне на националните цели за 
2030 г., следва да се вземат предвид 
докладваните от всяка държава членка 
средни емисии и поглъщания на 
парникови газове от 2016 г., 2017 г. и 
2018 г. и да се отразят текущите 
резултати от смекчаването на 
изменението на климата за сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
както и делът на всяка държава членка 
от управляваната площ в Съюза, като се 
вземе предвид капацитетът на 
въпросната държава членка да подобри 
резултатите си в сектора чрез практики 
за управление на земята или промени в 
земеползването, които да са от полза за 
климата и биологичното разнообразие.

(5) За да се допринесе за засилената 
амбиция за намаляване на нетните 
емисии на парниковите газове от най-
малко 40 % до поне 55 % под нивата от 
1990 г., следва да се определят цели за 
нетни поглъщания на парникови газове 
за всяка държава членка през периода 
2026—2030 г. (по аналогия на годишно 
разпределените количества емисии, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/842 
на Европейския парламент и на 
Съвета32), което води до цел от 310 млн. 
тона CO2 еквивалент на нетните 
поглъщания за Съюза като цяло през 
2030 г., и следва да бъдат взети 
предвид последните развития, както 
и принципите на устойчиво 
управление на горите 2020, договорени 
от Forest Europe и ФАО 2020, и 
наблюдаваното и очакваното 
въздействие на изменението на 
климата, които са от решаващо 
значение за растежа на биомасата, и 
следователно за целта за генериране 
на CO2/хектар в определена времева 
рамка. Целта за 2030 г. следва да бъде 
в съответствие с устойчивото 
управление на горите, което 
позволява адаптиране на горите към 
изменението на климата в 
дългосрочен план, постигане на 
значителен ефект на заместване чрез 
биоикономиката, увеличение на 
поглътителите и създаване на 
условия за съхранение на въглерод в 
продукти. В методологията, използвана 
за определяне на националните цели за 
2030 г., следва да се вземат предвид 
докладваните от всяка държава членка 
средни емисии и поглъщания на 
парникови газове от 2016 г., 2017 г. и 
2018 г. и да се отразят текущите 
резултати от смекчаването на 
изменението на климата за сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
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както и делът на всяка държава членка 
от управляваната площ в Съюза, като се 
вземе предвид капацитетът на 
въпросната държава членка да подобри 
резултатите си в сектора чрез практики 
за управление на земята или промени в 
земеползването, които да са от полза за 
климата и биологичното разнообразие. 
Следва да бъде направен преглед на 
целта за 2030 г. и, ако е необходимо, 
тя да бъде адаптирана през 2025 г. и 
2027 г.

__________________ __________________
32 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

32 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Като се взема предвид фактът, 
че капацитетът за поглъщане на 
въглерод от селскостопанските и 
горските екосистеми зависи от 
устойчивото управление на земята, 
горите и агролесовъдството, което 
предлага форма на защита на 
климата, тъй като устойчивото 
управление повишава 
издръжливостта спрямо 
изменението на климата, 
устойчивото управление на горите е 
един от инструментите за 
гарантиране на способността на 
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горите да поглъщат по-голямо 
количество CO2. Тези положителни 
ефекти могат да бъдат засилени чрез 
„впрягане“ на потенциала за 
поглъщане на въглерод на горските 
насаждения. Освен това 
използването на дълготрайни изделия 
от дървен материал може да 
гарантира отлагане на емисиите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Обвързващите годишни цели за 
нетни поглъщания на парникови газове 
за всяка държава членка следва да бъдат 
определени посредством линейна 
траектория. Траекторията следва да 
започва през 2022 г. от средната 
стойност на емисиите на парникови 
газове, отчетени от тази държава членка 
през 2021 г., 2022 г. и 2023 г., и да 
завършва през 2030 г. в целта, 
определена за въпросната държава 
членка. По отношение на държави 
членки, които подобряват своята 
методология за изчисляване на 
емисиите и поглъщанията, следва да 
бъде въведена концепция за техническа 
корекция. Към целта на тази държава 
членка следва да се добави техническа 
корекция, съответстваща на ефекта от 
промяната в методологията върху 
целите и усилията на държавата членка 
за постигането им, с цел зачитане на 
екологосъобразността.

(6) Целите за нетни поглъщания на 
парникови газове за всяка държава 
членка следва да бъдат определени 
посредством линейна траектория, като 
се вземат предвид конкретните 
обстоятелства във всяка държава 
членка и последващите оценки на 
въздействието. Траекторията следва да 
започва през 2022 г. от средната 
стойност на емисиите на парникови 
газове, отчетени от тази държава членка 
през 2021 г., 2022 г. и 2023 г., и да 
завършва през 2030 г. в целта, 
определена за въпросната държава 
членка. Комисията следва да определи 
конкретна подкрепа за подобряване на 
системите за изчисление и по 
отношение на държави членки, които 
подобряват своята методология за 
изчисляване на емисиите и 
поглъщанията, следва да бъде въведена 
концепция за техническа корекция. Към 
целта на тази държава членка следва да 
се добави техническа корекция, 
съответстваща на ефекта от степента 
на подобряването на точността на 
използваната методология върху 
целите и усилията на държавата членка 
за постигането им, с цел зачитане на 
екологосъобразността.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съобщението от 
17 септември 2020 г. на тема „Засилване 
на европейската амбиция в областта на 
климата за 2030 г.“33 е очертан вариант 
за обединяване на селскостопанските 
емисии на парникови газове, различни 
от СО2, с нетните поглъщания в 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
като по този начин се създава нов 
регулиран поземлен сектор. Такъв 
принос може да насърчи полезните 
взаимодействия между мерките за 
смекчаване на изменението на климата, 
които се прилагат на сушата, и да даде 
възможност за по-интегрирано 
създаване и прилагане на политики на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза. Във връзка с това следва да се 
засили задължението на държавите 
членки на представят интегрирани 
планове за смекчаване на изменението 
на климата за поземления сектор.

(7) В съобщението от 
17 септември 2020 г. на тема „Засилване 
на европейската амбиция в областта на 
климата за 2030 г.“33 е очертан вариант 
за обединяване на селскостопанските 
емисии на парникови газове, различни 
от СО2, с нетните поглъщания в 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
като по този начин се създава нов 
регулиран поземлен сектор. Такъв 
принос може да насърчи полезните 
взаимодействия между мерките за 
смекчаване на изменението на климата, 
които се прилагат на сушата, и да даде 
възможност за по-интегрирано 
създаване и прилагане на политики на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, както и да засили стимулите 
за спазване на целите за намаляване 
на емисиите чрез въглеродно 
земеделие и поглътители на CO2. 
Въпреки това, като се има предвид 
чувствителността както на 
селскостопанския, така и на горския 
сектор, както и потенциалната 
обратимост на поглъщането на 
парникови газове от естествените 
поглътители на въглерод, методите 
за изчисляване на относителната 
тежест на емисиите и 
поглъщанията следва да се разгледат 
след задълбочен анализ, преди да се 
засили задължението на държавите 
членки на представят интегрирани 
планове за смекчаване на изменението 
на климата за поземления сектор. Освен 
това целите за намаляване на 
емисиите следва да бъдат 
справедливи и осъществими за 
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държавите членки. Фактът, че има 
напредък в един сектор, не следва да 
компенсира липсата на напредък в 
други сектори, така че секторът, 
постигнат в ЗПЗГС, не следва да 
компенсира липсата на напредък в 
други сектори.

__________________ __________________
33 COM(2020) 562 final. 33 COM(2020) 562 final.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В своето съобщение от 17 
септември 2020 г., озаглавено 
„Засилване на европейската амбиция 
в областта на климата за 2030 г.“, 
Комисията посочи, че увеличената 
обща цел за 2030 г. може да се 
постигне само с приноса на всички 
сектори, които трябва да предложат 
специфични осъществими решения, 
като вземат предвид оценките на 
своето въздействие върху 
разпределението и последиците от 
тях върху конкурентоспособността в 
различните сектори. В това 
отношение следва да се постигне 
баланс между действията, които 
държавите членки извършват за 
постигане на целта за неутралност 
по отношение на климата от една 
страна, и ефективната и адекватна 
защита на горите, от друга страна, 
като се гарантира по-устойчиво 
управление на горите и почвите 
заедно с култивирането на устойчиви 
и висококачествени продукти в 
достатъчни количества.

Изменение 10
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Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) С оглед на продължаващото 
влошаване на климата и неспиращия 
процес на освобождаване на CO2 от 
изкопаеми източници вследствие на 
използването на подземни залежи на 
въглища, нефт и природен газ, 
съществува спешна необходимост от 
пренасочване на фокуса на 
селскостопанския и горския сектор 
към запазване на поминъка в селските 
райони и осигуряване на храна в 
Съюза. Всички усилия следва да бъдат 
насочени към спиране на годишното 
отделяне на 3 млрд. тона CO2 от 
изкопаеми източници в резултат на 
изгаряне на въглища, петролни 
продукти и природен газ във 
възможно най-кратък срок.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Преди представянето на нови 
законодателни предложения в тази 
област Комисията следва да направи 
преглед на сегашната система за 
докладване на емисиите на CO2 и на 
парникови газове, различни от CO2, в 
рамките на една схема за докладване. 
Този преглед следва да отразява 
разликата между газовете с кратък 
жизнен цикъл, като например метан, 
и тези с дълъг жизнен цикъл, като 
например въглерод, които остават в 
атмосферата в продължение на 
повече от 1000 години. В рамката за 
докладване трябва да се взема предвид 
и цикличното естество на емисиите 
на биогенен метан, както и как тези 
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емисии се различават от метана, 
добиван от изкопаеми източници.

Обосновка

Метанът е краткотраен газ, който се различава от CO2 по своето въздействие върху 
глобалното затопляне. Освен това понастоящем се провеждат научни дискусии 
относно въздействието на биогенния метан върху температурата в световен мащаб. 
Следователно за новия обхват Комисията трябва да извърши анализ на разликата 
между емисиите на биогенен и изкопаем метан и на реалното им въздействие върху 
глобалното затопляне.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поземленият сектор има 
потенциала много бързо и 
разходоефективно да постигне 
приблизително към 2035 г. 
неутралност по отношение на 
климата и впоследствие да генерира 
повече поглъщания на парникови газове 
отколкото емисии. Колективен 
ангажимент, целящ постигането през 
2035 г. на неутралност по отношение на 
климата в поземления сектор на 
равнището на ЕС, може да осигури 
необходимата сигурност при 
планирането, за да бъдат стимулирани в 
краткосрочен план мерки за смекчаване 
на изменението на климата, които се 
прилагат на сушата, като се има 
предвид, че постигането на желаните 
резултати от смекчаване може да отнеме 
много години. Освен това се очаква 
поземленият сектор да стане най-
големият сектор в профила на ЕС за 
потока на парниковите газове през 
2050 г. Затова е особено важно този 
сектор да се придържа към траектория, 
която може ефективно да осигури 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове до 2050 г. До средата на 2024 г. 

(8) Поземленият сектор има 
потенциала да се доближи до 
неутралност по отношение на 
въглеродните емисии до 2035 г. чрез 
поглъщания на въглерод и впоследствие 
да генерира в краткосрочен и 
дългосрочен план повече поглъщания 
на парникови газове,  отколкото емисии. 
Съчетаването на поглъщанията на 
парникови газове и емисиите от 
ЗПЗГС и на емисиите от селското 
стопанство в единна отчетна 
система в съответствие с насоките 
за докладване на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), след 
извършване на благоприятна оценка 
на въздействието, би могло да 
опрости отчитането на емисиите на 
парникови газове и да го направи по-
ефикасно. Колективен ангажимент с 
национален принос, отчитащ 
ефективните възможности за 
гъвкавост и конкретните особености 
на териториите на държавите 
членки, целящ постигането през 2035 г. 
на неутралност по отношение на 
климата в поземления сектор на 
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държавите членки следва да представят 
своите актуализирани интегрирани 
национални планове в областта на 
енергията и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета34. 
Плановете следва да включват 
съответните мерки, с които всяка 
държава членка допринася по най-
добрия начин за колективната цел за 
неутралност по отношение на климата в 
поземления сектор на равнището на ЕС 
през 2035 г. Въз основа на тези планове 
Комисията следва да предложи 
национални цели, които да 
гарантират, че до 2035 г. е налице 
поне баланс между емисиите и 
поглъщанията на парникови газове в 
целия Съюз в сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство и 
емисиите от секторите на въглеродно 
неутралното селско стопанство. 
Обратно на целта за неутралност по 
отношение на климата на равнището 
на ЕС за поземления сектор до 2035 г., 
такива национални цели ще бъдат 
обвързващи и приложими за всяка 
държава членка.

равнището на ЕС, може да осигури 
необходимата сигурност при 
планирането, за да бъдат стимулирани в 
краткосрочен план мерки за смекчаване 
на изменението на климата, които се 
прилагат на сушата, като се има 
предвид, че постигането на желаните 
резултати от смекчаване може да отнеме 
много години. Освен това се очаква 
поземленият сектор да стане най-
големият сектор в профила на ЕС за 
потока на парниковите газове през 
2050 г. Затова е особено важно този 
сектор да се придържа към траектория, 
която може ефективно да осигури 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове до 2050 г., като същевременно 
се гарантира ефективна и адекватна 
защита на горите, както и устойчиво 
управление на горите и почвите 
заедно с култивирането на устойчиви 
и висококачествени суровини в 
достатъчни количества, и се 
отчитат Стратегията на Съюза за 
почвите и мерките за защита на 
земята от почвеното запечатване, 
урбанизацията и разрастването на 
градовете. До средата на 2024 г. 
държавите членки следва да представят 
своите актуализирани интегрирани 
национални планове в областта на 
енергията и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета34. 
Плановете следва да включват 
съответните мерки за всеки сектор, за 
да се гарантира, че увеличеното 
улавяне на въглерод в сектора на 
горското стопанство няма да намали 
амбициите в други сектори, чрез 
които мерки всяка държава членка 
допринася по най-добрия начин за 
колективната цел за неутралност по 
отношение на климата в поземления 
сектор на равнището на ЕС през 2035 г. 
Въз основа на тези планове  и като 
вземе предвид констатациите на 
Европейския консултативен научен 
съвет по изменението на климата, 
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Комисията следва да направи оценка на 
целта за неутралност по отношение 
на климата в поземления сектор до 
2035 г. с оглед на целите, определени в 
член 39 от ДФЕС, на биоикономиката 
на Съюза и на замяната на 
изкопаемите горива. Въпреки това 
първата цел на селското стопанство 
на Съюза следва да остане 
производството на висококачествени 
и устойчиви продукти. Комисията 
следва да представи предложения за 
мерки на национално равнище и на 
равнището на Съюза, насочени към 
постигането на нулеви нетни емисии 
на парникови газове до 2035 г., което 
означава към същата година да е 
налице поне баланс и 
пропорционалност в срок до тази 
година между емисиите и поглъщанията 
на парникови газове в целия Съюз в 
сектора на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство и 
емисиите от секторите на въглеродно 
неутралното селско стопанство. 
Приносът за постигането на тази 
цел следва да бъде справедливо 
разпределен между различните 
сектори и държави членки. 
Комисията следва да извършва 
скрининг за непредвидените 
въздействия на политиката в 
областта на климата върху околната 
среда, биологичното разнообразие и 
капацитета за производство на 
храни, както и за социалните 
въздействия и въздействието върху 
доходите на управителите на земи, 
горските стопани и земеделските 
стопани и свързаните с тях 
предприятия, за да се даде 
възможност за балансирано 
постигане на целите на Съюза.

__________________ __________________
34 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 

34 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
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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).

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 13

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Горите осигуряват важни 
ползи за биологичното разнообразие, 
стабилизирането на почвите, 
пречистването на въздуха и водата, 
улавянето и съхранението на 
въглерод, и евентуално предоставят 
дълготрайни продукти от устойчиво 
добита дървесина. Въпреки това 
естеството и функциите на горите в 
Съюза се различават значително, 
особено в северната част, където 
производството на дървесина е по-
разпространено, и в южната част, 
където опазването на почвите е 
приоритет, а други специфични 
многофункционални видове гори 
(средиземноморски гори или „ливади“) 
често изискват специални мерки за 
опазване и екологични мерки, които и 
дълъг период от време, за поглъщане 
на CO2. Тези средиземноморски гори са 
по-уязвими по отношение на 
изменението на климата поради 
преки въздействия, като например 
засушаване или предизвикано от 
температурата изсъхване на гори или 
развитие на засушаване. В този 
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контекст като един от 
инструментите, необходими за 
укрепване на издръжливостта на 
горите в Съюза, следва да се използва 
индекс за засушаване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Приносът на селското и 
горското стопанство за 
заместването на източниците на 
енергия от изкопаеми горива, който се 
постига чрез използване на 
възобновяеми суровини, по-специално 
дървесина и продукти от дървесина, 
вместо изкопаеми суровини, следва да 
бъде признат на сектора, тъй като 
това също допринася за опазването 
на климата. Същевременно е важно 
да се насърчава активното устойчиво 
управление на горите и 
предоставянето на селскостопански  
продукти и странични продукти, за 
да се насърчи биоикономиката, тоест 
замяна на изкопаемите суровини с 
възобновяеми суровини, като 
същевременно се оптимизира 
поглъщането на въглерод.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се увеличат поглъщанията 
на парникови газове, за отделните 
земеделски или горски стопани трябва 
да има пряк стимул да съхраняват 
повече въглерод в своите земи и гори. 

(10) За да се увеличат поглъщанията 
на парникови газове, за отделните 
земеделски и горски стопани и трябва 
да има пряк стимул да съхраняват 
повече въглерод в своите земи и гори, 
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Новите бизнес модели, които се 
основават на стимули за улавяне на 
въглероден диоксид в земеделието и 
сертифициране на поглъщанията на 
въглерод, трябва да бъдат все по-
широко прилагани в периода до 2030 г. 
Подобни стимули и бизнес модели ще 
подобрят смекчаването на изменението 
на климата в областта на 
биоикономиката, включително чрез 
използването на продукти от устойчиво 
добита дървесина, при пълно зачитане 
на екологичните принципи, които 
стимулират биологичното разнообразие 
и кръговата икономика. Следователно в 
допълнение към продуктите от добита 
дървесина следва да се въведат нови 
категории продукти за съхранение на 
въглерод. Възникващите бизнес модели, 
земеделски практики и практики за 
управление на земята за увеличаване на 
поглъщанията допринасят за 
балансирано териториално развитие и 
икономически растеж в селските 
райони. Те създават също така 
възможности за нови работни места и 
предоставят стимули за съответното 
обучение, преквалификация и 
повишаване на квалификацията.

което същевременно осигурява други 
ползи за обществото и опазва 
биологичното разнообразие. Новите 
бизнес модели, които се основават на 
стимули за улавяне на въглероден 
диоксид в земеделието и сертифициране 
на поглъщанията на въглерод, трябва да 
бъдат все по-широко прилагани в 
периода до 2030 г. и след това. 
Финансовите стимули следва да 
идват от публични или частни 
източници и с тях да се 
възнаграждават управителите на 
земя за техните практики на 
управление или за реалното 
количество уловен въглерод, или за 
повишаването на съхранението на 
атмосферен въглероден диоксид. 
Публичното финансиране по линия на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) и други програми на Съюза, 
като например по линия на 
програмата „LIFE“, на Кохезионния 
фонд, програмата „Хоризонт 
Европа“, Фонда за възстановяване и 
устойчивост, Фонда за справедлив 
преход, може вече да се използва в 
подкрепа на улавянето на въглерод и 
за благоприятстващи биологичното 
разнообразие подходи в горите и 
земеделските земи и следва да бъде 
увеличено. Финансирането по линия 
на ОСП обаче следва да остане 
насочено главно към производството 
на храни и да гарантира 
продоволствената сигурност в Съюза. 
През 2022 г. Комисията следва да 
представи правна рамка, включваща 
ясна финансова рамка, правила за 
отчетност и основан на пазара 
модел. Новите бизнес модели следва 
да бъдат доброволни и следва да се 
основават на ясни и гарантирано 
приложими правила със сертификати 
за високо качество, които могат да 
гарантират постигането на 
критериите за допълняемост, 
непрестанност, липса на двойно 
отчитане, устойчивост и 
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автентичност с цел гарантиране на 
надеждността и предотвратяване на 
измамни плащания. Отчитането 
следва да бъде в съответствие с член 
6 от Парижкото споразумение и 
резултатите от срещата на върха в 
Глазгоу през 2021 г., за да се избегне 
двойното отчитане и да се насърчи 
разработването на надеждно и 
хармонизирано отчитане на 
поглъщането на въглерод в световен 
мащаб. Всички предложения на 
Комисията относно въглеродното 
земеделие следва да се основават на 
солиден набор от рецензирани научни 
данни, що се отнася до 
ефективността на съставляващите 
практики за улавяне и задържане на 
въглерод или намаляване на емисиите 
на парникови газове. Подобни стимули 
и бизнес модели ще подобрят 
смекчаването на изменението на 
климата в условията на кръгова и 
устойчива биоикономика, 
включително чрез използването на 
продукти от устойчиво добита 
дървесина и чрез замяната на 
суровините от изкопаеми горива, при 
пълно зачитане на екологичните 
принципи, които стимулират 
биологичното разнообразие и кръговата 
икономика. Следва да се въведе нова 
категория продукти за съхранение на 
въглерод в допълнение към продуктите 
от добита дървесина, включително 
съответните продукти на биологична 
основа и иновативните продукти, 
също произведени от странични 
продукти и остатъци, когато е 
налице научно доказан, действителен 
и проверим ефект на улавяне на 
въглерод, както и разработването на 
технологии за биоенергия с 
технологии за улавяне и съхранение на 
въглерод (BECCS). Комисията следва 
също така да оцени потенциала за 
заместване на продуктите за 
съхранение на въглерод. Устойчивото 
използване на биомаса и увеличеното 
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търсене на възобновяеми продукти 
правят устойчивото управление на 
горите задължително необходимо. 
Възникващите бизнес модели, 
земеделски практики и практики за 
управление на земята за увеличаване на 
поглъщанията, в съответствие със 
стимули за прилагане на подходи, 
благоприятстващи биологичното 
разнообразие, допринасят за 
балансирано териториално развитие и 
икономически растеж в селските 
райони. Те създават също така 
възможности за нови работни места и 
предоставят стимули за съответното 
обучение, преквалификация и 
повишаване на квалификацията.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се осигури необходимата 
финансова подкрепа за земеделските 
производители в Съюза, когато 
държавите членки изготвят 
съответните си национални 
стратегически планове в 
съответствие с правната рамка за 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода 2023 – 2027 г., в 
рамките на която подкрепата за 
стратегическите планове ще бъде 
планирана от държавите членки и 
финансирана от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, те 
следва да определят свои конкретни 
цели и действия, за да гарантират 
постигане на адаптирането и 
смекчаването на въздействието от 
изменението на климата. Това 
означава да се създаде ясна връзка 
между целите на ЗПЗГС и 
значителните финансови стимули от 
ОСП в специално разработени 
решения за земеделските 
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производители във всяка държава 
членка, за да могат те да изберат 
най-добрия възможен подход: в 
рамките на екологични схеми и 
агроекологични мерки или инвестиции 
за развитие на селските райони, на 
европейското партньорство за 
иновации „Селскостопанска 
производителност и устойчивост“ 
(EIP-AGRI), както и подкрепа за 
услуги за съвети в селското 
стопанство. За да се разработят и 
поддържат достатъчно финансови 
стимули и в дългосрочен план, е 
необходимо да се отблокират 
допълнителни бюджетни редове 
посредством финансови инструменти 
и публични средства, като например 
програмата „LIFE“ и програмата 
„Хоризонт Европа“. Комисията, 
държавите членки и националните 
компетентни органи следва да 
заделят специални бюджети за 
фондове и инвестиции в 
инфраструктура за нови технологии 
за декарбонизация и смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата, включително специални 
фондове за малки и средни земеделски 
стопанства и собственици на гори. 
Компетентните органи на Съюза и 
националните компетентни органи 
следва да работят в тясно 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, за да 
създадат благоприятни условия и 
подходящи механизми за финансова 
подкрепа на прехода към неутралност 
по отношение на въглеродните 
емисии.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(10б) В съответствие с целта на 
Съюза за нулево нетно усвояване на 
земя до 2050 г. следва да се избягва 
превръщането на природни и 
земеделски земи в застроени 
територии. Ето защо държавите 
членки следва да въведат в своите 
планове за земеползване мерки, 
насочени към компенсиране на 
евентуалното намаляване на 
площите в резултат на 
урбанизацията.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) Устойчивото управление на 
горите има очевидни ползи за 
повишаване на целите за поглъщане 
на въглерод чрез подобряване на 
въглеродните поглътители, 
предотвратяване на естествените 
нарушения и увеличаване на 
биологичното разнообразие.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се вземат предвид 
спецификите на сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
във всяка държава членка, както и 
фактът, че държавите членки трябва да 
увеличат резултатите си, за да постигнат 
своите национални обвързващи цели, на 
разположение на държавите членки 
следва да бъдат редица възможности за 

(11) Като се вземат предвид 
спецификите на сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
във всяка държава членка, породени от 
природни смущения, променливост на 
икономиката и демографски или 
социални промени, както и фактът, че 
държавите членки трябва да увеличат 
резултатите си, за да постигнат своите 
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гъвкавост, включително търговски 
излишъци и разширяването на 
специфичните за горите възможности за 
гъвкавост, като същевременно се зачита 
екологосъобразността.

национални обвързващи цели по 
икономически изгоден начин, на 
разположение на държавите членки 
следва да бъде максимален набор от 
възможности за гъвкавост в рамките на 
сектора на ЗПЗГС и между ЗПЗГС и 
Регламента за РРУ, включително 
търговски излишъци и разширяването 
на специфичните за горите възможности 
за гъвкавост, като същевременно се 
зачита екологосъобразността.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прекратяването на 
прилагането на настоящите правила 
за отчитане след 2025 г. създава 
необходимост от алтернативни 
разпоредби за естествени смущения 
като пожар, вредители и бури, за да се 
преодолее несигурността, дължаща се 
на естествените процеси или на 
изменението на климата в сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
През 2032 г. на държавите членки 
следва да бъде предоставен механизъм 
за гъвкавост, свързан с естествените 
смущения, при условие че те са 
изчерпали всички други възможности за 
гъвкавост, с които разполагат, въвели са 
подходящи мерки за намаляване на 
уязвимостта на своите земи от такива 
смущения и Съюзът е постигнал целта 
за 2030 г. за сектора на земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство.

(12) Комисията следва да направи 
оценка на необходимостта от 
алтернативни разпоредби за естествени 
смущения като пожар, вредители и 
бури, за да се преодолее несигурността, 
дължаща се на естествените процеси 
или на изменението на климата в 
сектора на земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство. 
През 2032 г. на държавите членки 
следва да бъде предоставен механизъм 
за гъвкавост, свързан с все по-честите 
естествени смущения, при условие че 
те са изчерпали всички други 
възможности за гъвкавост, с които 
разполагат, въвели са подходящи мерки 
за намаляване на уязвимостта на своите 
земи от такива смущения и Съюзът е 
постигнал целта за 2030 г. за сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С определянето на обвързващи 
национални годишни цели за 
поглъщания на парникови газове, въз 
основа на докладваните емисии и 
поглъщания на парникови газове от 
2026 г. нататък, следва да се определят 
правилата за изпълнение на целите. 
Залегналите в Регламент (ЕС) 2018/842 
принципи следва да се прилагат с 
необходимите изменения, заедно със 
санкция за неизпълнение, която се 
изчислява по следния начин: 108 % от 
разликата между определената цел и 
нетните поглъщания, отчетени през 
дадената година, ще бъдат добавени 
към емисиите на парникови газове, 
докладвани през следващата година 
от държавата членка.

(13) С определянето на обвързващи 
цели за 2030 г. за поглъщания на 
парникови газове, въз основа на 
докладваните емисии и поглъщания на 
парникови газове от 2026 г. нататък, 
следва да се определят правилата за 
изпълнение на целите. Залегналите в 
Регламент (ЕС) 2018/842 принципи 
следва да се прилагат с необходимите 
изменения, заедно със санкция за 
неизпълнение, която се изчислява по 
следния начин: 103 % от разликата 
между определената цел и нетните 
поглъщания, отчетени през 2030 г., ще 
бъдат добавени към поглъщанията на 
емисиите на парникови газове, 
докладвани през периода на 
съответствие след 2030 г.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Постигането на амбициозните 
цели за удвояване на дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в Съюза изисква 
изключително динамично развитие на 
всички технологии за възобновяема 
енергия, както и засилено използване 
на биогенни енергийни източници. 
Биогенните енергийни източници, 
особено дървесината, имат най-голям 
принос към портфолиото от 
възобновяеми енергийни източници, 
като 60% от възобновяемата енергия 
в ЕС-27 е биоенергия, 80% от 
биоенергията е от дървесина) и ще 
продължат да го правят и в бъдеще, 
за да постигнат целите за 
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възобновяема енергия.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед на определянето на 
нетните цели за поглъщания на 
парниковите газове за държавите членки 
за периода 2026—2030 г. Комисията 
следва да извърши цялостен преглед, за 
да провери данните от 
инвентаризацията на парникови газове 
за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. За тази цел 
през 2025 г. следва да се извърши 
цялостен преглед в допълнение към 
цялостните прегледи, които 
Комисията трябва да извърши през 
2027 г. и 2032 г. в съответствие с 
член 38 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

(15) С оглед на определянето на 
линейните траектории на нетните 
цели за поглъщания на парниковите 
газове за държавите членки за периода 
2026—2030 г. Комисията следва да 
извърши цялостен преглед, за да 
провери данните от инвентаризацията 
на парникови газове за 2021 г., 2022 г. и 
2023 г. През 2025 г., 2027 г. и 2032 г. 
следва да се извърши цялостен преглед, 
за да се направи преглед на целта, 
определена за 2030 г., целта за 
неутралност по отношение на 
климата през 2035 г. и общата 
траектория към ангажимента от 
2050 г. по Парижкото споразумение, и 
тя да бъде адаптирана, като се 
гарантира, че няма отрицателно 
въздействие върху сигурността на 
доставките, продоволствената 
сигурност, биоикономиката, 
биологичното разнообразие или 
създаването на ефекти на 
изместване.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Поради промяната в основаните 
на докладването цели емисиите и 
поглъщанията на парникови газове 
трябва да бъдат изчислени с по-висока 
степен на точност. Освен това във 

(16) Поради промяната в основаните 
на докладването цели емисиите и 
поглъщанията на парникови газове 
трябва да бъдат изчислени с по-висока 
степен на точност. Освен това във 
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всички изброени — Съобщението 
относно стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие за 2030 г.38, 
стратегията „От фермата до трапезата“ 
за справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена 
система39, стратегията на ЕС за горите40, 
преразгледаната Директива (ЕС) 
2018/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета41 и Съобщението на 
Комисията относно „Изграждане на 
устойчива на климатичните изменения 
Европа — новата стратегия на ЕС за 
адаптиране към изменението на 
климата“42 — ще се изисква засилен 
мониторинг на земната повърхност, 
следователно ще се спомогне за 
защитата и увеличаването на 
устойчивостта на естествените 
поглъщания на въглерод в целия Съюз. 
Мониторингът и докладването на 
емисиите и поглъщанията трябва да 
бъдат подобрени, като се използват 
съвременни технологии, налични в 
рамките на програмите на Съюза, като 
например „Коперник“, и цифрови 
данни, събрани в рамките на общата 
селскостопанска политика, като се 
прилага двойният преход на зелените и 
цифровите иновации.

всички изброени — актуализираната 
стратегия на ЕС за биоикономиката, 
Съобщението относно стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие за 
2030 г.38, стратегията „От фермата до 
трапезата“ за справедлива, здравословна 
и екологосъобразна продоволствена 
система39, стратегията на ЕС за горите40, 
преразгледаната Директива (ЕС) 
2018/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета41 и Съобщението на 
Комисията относно „Изграждане на 
устойчива на климатичните изменения 
Европа — новата стратегия на ЕС за 
адаптиране към изменението на 
климата“42 — ще се изисква засилен 
мониторинг на земната повърхност, 
следователно ще се спомогне за 
защитата и увеличаването на 
устойчивостта на естествените 
поглъщания на въглерод в целия Съюз. 
Мониторингът и докладването на 
емисиите и поглъщанията трябва да 
бъдат подобрени, като се използват 
съвременни технологии, налични в 
рамките на програмите на Съюза, като 
например „Коперник“, и цифрови 
данни, събрани в рамките на общата 
селскостопанска политика, като се 
прилага двойният преход на зелените и 
цифровите иновации.

_________________ _________________
38 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие за 2030 г.: Да осигурим 
полагащото се място на природата в 
нашия живот“ (COM(2020) 380 final).

38 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие за 2030 г.: Да осигурим 
полагащото се място на природата в 
нашия живот“ (COM(2020) 380 final).

39 COM/2020/381 final. 39 COM/2020/381 final.
40 […] 40 […]
41 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 

41 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
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21.12.2018 г., стр. 82). 21.12.2018 г., стр. 82).
42 COM/2021/82 final. 42 COM/2021/82 final.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) При прилагане на настоящия 
Регламент следва да се взема предвид 
член 349 от ДФЕС, в който се 
признава особено голямата уязвимост 
на най-отдалечените региони, която 
се дължи на тяхната отдалеченост 
от континенталните региони, 
изолираност, малък размер, трудна 
топография и климатична и 
икономическа зависимост от няколко 
продукта – съчетание, което сериозно 
ограничава тяхното развитие и 
поражда значителни допълнителни 
разходи в много области, особено за 
транспорта. Полаганите усилия и 
поставените на равнището на Съюза 
цели за намаляване на емисиите на 
парникови газове трябва да бъдат 
адаптирани към тази трудна 
ситуация, като се постигне баланс 
между екологичните цели и високите 
социални разходи за тези региони.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) целите за нетни поглъщания на 
парникови газове в сектора на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 

г) линейните траектории за 
целите за нетни поглъщания на 
парникови газове в сектора на 
земеползването, промените в 
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за държавите членки за периода 2026—
2030 г.;

земеползването и горското стопанство 
за държавите членки за периода 2026—
2030 г.;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 2 – параграф 2 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) продукти за съхранение на 
въглерод;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се 
прилага и по отношение на емисии и 
поглъщания на парникови газове, 
изброени в раздел А от приложение I, 
докладвани съгласно член 26, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1999 
и възникващи на териториите на 
държавите членки от 2031 г. и след това 
при всяка от изброените в параграф 2, 
букви а)—й) категории площи и във 
всеки от посочените по-долу сектори:

3. При спазване на изискванията, 
посочени в алинея втора, настоящият 
регламент се прилага и по отношение на 
емисии и поглъщания на парникови 
газове, изброени в раздел А от 
приложение I, докладвани съгласно 
член 26, параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2018/1999 и възникващи на териториите 
на държавите членки от 2031 г. и след 
това при всяка от изброените в 
параграф 2, букви а)—й) категории 
площи и във всеки от посочените по-
долу сектори:

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 – буква й



AD\1254811BG.docx 31/50 PE698.952v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „други“. заличава се

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди 2025 г. Комисията:
a) оценява степента на емисиите 
на метан от селското стопанство и 
публикува какви практики могат да се 
използват за постигане на такова 
намаляване на емисиите;
б) оценява разликата между 
източниците и циклите на емисиите 
на биогенен и на изкопаем метан;
в) в съответствие с Парижкото 
споразумение предлага модел за 
измерване на метана на основата на 
нетното въздействие върху 
глобалното затопляне, а не на 
вложените емисии, при което не се 
взема предвид охлаждащият ефект 
на поглъщанията при цикличните 
емисии на метан;
г) проучва разработването на 
индекс на ефективност за метана, с 
който ще се сравняват килограмите 
метан, генерирани за единица 
продукция от различни 
селскостопански продукти;
д) извършва оценка на 
въздействието относно обхвата, 
определен в член 2, параграф 3 от 
настоящия регламент, по отношение 
на целите на член 39 от ДФЕС, 
биоикономиката на Съюза и 
заместването на изкопаемите горива, 
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включително оценка на равнището на 
държавите членки и надолу до 
равнището на земеделските 
стопанства, за да се установят 
последиците по отношение на 
административните изисквания, 
разходите за усилията, които трябва 
да бъдат предприети, вероятното 
въздействие върху доходите от 
стимули, както и конкретните 
разпоредби, управлението и целите, 
които трябва да бъдат приети.
Държавите членки гарантират 
справедливо разпределение между 
отделните сектори чрез подходящи 
политики. Комисията установява 
справедливо и осъществимо 
разпределение сред държавите членки 
и анализира националните мерки, 
като гарантира, че няма 
отрицателно въздействие върху 
сигурността на доставките, 
продоволствената сигурност, 
биологичното разнообразие на 
биоикономиката или предизвикване 
на ефект на изместване.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на Съюза до 2030 г. за нетни 
поглъщания на парникови газове е 
310 млн. тона CO2 еквивалент като сбор 
от целите на държавите членки, 
установени в съответствие с параграф 3 
от този член и се основава на средната 
стойност от данните им от 
инвентаризацията на парникови газове 
за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Целта на Съюза до 2030 г. за нетни 
поглъщания на парникови газове е 
310 млн. тона CO2 еквивалент като сбор 
от целите на държавите членки, 
установени в съответствие с параграф 3 
от този член, и се основава на средната 
стойност от данните им от 
инвентаризацията на парникови газове 
за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и на тази 
цел се извършва преглед в 
съответствие с член 4, параграф 4а.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
целите за поглътителите за сектора 
на ЗПЗГС, включително точни 
правила и критерии за отчитане на 
емисиите и поглъщанията на 
парникови газове в съответствие с 
насоките на МКИК.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка, като взема 
предвид възможностите за гъвкавост, 
предвидени в членове 12, 13 и 13б 
гарантира, че всяка година в периода 
2026—2030 г. годишният сбор на 
нейните емисии и поглъщания на 
парникови газове на нейната територия 
и във всички категории площи за 
докладване, посочени в член 2, 
параграф 2, букви а)—й), не надхвърля 
границата, установена посредством 
линейна траектория, завършваща през 
2030 г. в целта, посочена за тази 
държава членка в приложение IIа. 
Линейната траектория на дадена 
държава членка започва през 2022 г.

Всяка държава членка, като взема 
предвид възможностите за гъвкавост, 
предвидени в членове 12, 13 и 13б 
гарантира, че в периода 2026—2030 г. 
сборът на нейните емисии и 
поглъщания на парникови газове, като 
се използват съществуващите 
методи за отчитане, на нейната 
територия и във всички категории 
площи за докладване, посочени в член 2, 
параграф 2, букви а)—й), не надхвърля 
границата, установена посредством 
линейна траектория, завършваща през 
2030 г. в целта, посочена за тази 
държава членка в приложение IIа. 
Линейната траектория на дадена 
държава членка започва през 2022 г.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема актове за 
изпълнение, в които годишните цели за 
всяка година от периода 2026—2029 г. 
се определят въз основа на линейна 
траектория на нетните поглъщания на 
парникови газове за всяка държава 
членка, определени в тонове CO2 
еквивалент. Тези национални 
траектории се основават на 
докладваната от всяка държава членка 
средна стойност на данните от 
инвентаризацията на парникови газове 
за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Стойността 
от 310 млн. тона CO2 еквивалент на 
нетни поглъщания като сбор от целите 
на държавите членки, определени в 
приложение IIа, може да бъде предмет 
на техническа корекция поради промяна 
на методологията от държавите членки. 
Методът за определяне на техническата 
корекция, която трябва да бъде добавена 
към целите на държавите членки, се 
определя в тези актове за изпълнение. За 
целите на тези актове за изпълнение 
Комисията извършва цялостен преглед 
на най-актуалните данни от 
националните инвентаризации за 
2021 г., 2022 г. и 2023 г., представени от 
държавите членки съгласно член 26, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Комисията приема актове за 
изпълнение, в които се определя 
линейната траектория на нетните 
поглъщания на парникови газове за 
всяка държава членка за периода 
2026—2029 г. в тонове CO2 еквивалент. 
Тези национални траектории се 
основават на докладваната от всяка 
държава членка средна стойност на 
данните от инвентаризацията на 
парникови газове за 2021 г., 2022 г. и 
2023 г. Стойността от 310 млн. тона CO2 
еквивалент на нетни поглъщания като 
сбор от целите на държавите членки, 
определени в приложение IIа, може да 
бъде предмет на техническа корекция 
поради промяна на методологията от 
държавите членки. Методът за 
определяне на техническата корекция, 
която трябва да бъде добавена към 
целите на държавите членки, се 
определя в тези актове за изпълнение. За 
целите на тези актове за изпълнение 
Комисията извършва цялостен преглед 
на най-актуалните данни от 
националните инвентаризации за 
2021 г., 2022 г. и 2023 г., представени от 
държавите членки съгласно член 26, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки 
предприемат необходимите мерки 
съответно на равнището на Съюза и 
на национално равнище, за да 
продължат да увеличават нетните 
поглъщания на парникови газове в 
сектора на ЗПЗГС от 2031 г. 
нататък, за да се допринесе за 
изпълнението на член 5, параграф 1 
от Парижкото споразумение и да се 
осигури устойчив и предвидим 
дългосрочен принос на естествените 
поглътители към целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., както е 
посочено в Регламент (ЕС) 2021/1119.
До 1 януари 2025 г., като взема 
предвид становището на Европейския 
научен консултативен съвет по 
изменението на климата и бюджета 
на Съюза за парникови газове, 
предвиден в Регламент (ЕС) 2021/1119, 
и въз основа на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, 
представени от държавите членки до 
30 юни 2024 г. съгласно член 14, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, Комисията приема 
предложение за изменение на 
настоящия регламент с цел 
определяне на цели на Съюза и на 
държавите членки за нетно 
поглъщане на парникови газове от 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство най-малко за 2035, 2040, 
2045 и 2050 г.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Емисиите на парникови газове в целия 
Съюз в секторите, посочени в член 2, 
параграф 3, букви а)—й), трябва да 
бъдат неутрални до 2035 г., след което 
Съюзът трябва да постигне 
отрицателни емисии. Съюзът и 
държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да е възможно 
колективно постигане на целта за 
2035 г.

Емисиите на парникови газове в целия 
Съюз в секторите, посочени в член 2, 
параграф 3, букви а)—и), трябва да 
бъдат неутрални до 2035 г. Съюзът и 
държавите членки предприемат 
необходимите справедливи и 
пропорционални мерки, за да е 
възможно колективно постигане на 
целта за нулеви нетни емисии до 
2035 г., като в същото време се 
гарантира изпълнението на целите, 
определени в член 39 от ДФЕС, дава се 
приоритет на замяната на 
изкопаемите горива и се осигурява 
баланс между намаляването и 
поглъщанията на емисии.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 4 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2025 г. и въз основа на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени от всяка държава членка, 
съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999 до 30 юни 2024 г. Комисията 
представя предложения за приноса на 
всяка държава членка към 
намаляването на нетните емисии.

До 31 декември 2025 г. и въз основа на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени от всяка държава членка, 
съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999 до 30 юни 2024 г. Комисията:

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 4 – алинея 2 – букви а – д (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършва оценка на целта за 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове до 2035 г. с оглед на целите, 
определени в член 39 от ДФЕС, 
биоикономиката на Съюза и 
замяната на изкопаемите горива;
б) въз основа на оценката на 
въздействието, посочена в буква а) от 
настоящата алинея, прави 
предложения за приноса на всяка 
държава членка за намаляването на 
нетните емисии, както и за 
политики, които стимулират в 
еднаква степен балансираните 
поглъщания и намаления на 
емисиите, за да се гарантира 
приносът на всички сектори, 
посочени в член 2, параграф 3, букви а) 
— и), за да се премине към колективно 
постигане на нулеви нетни емисии 
през 2035 г.;
в) за да се гарантира справедливо, 
осъществимо и пропорционално 
разпределение между държавите 
членки, Комисията, въз основа на 
своята оценка на въздействието, 
оценява осъществимостта на 
въвеждането на възможности за 
гъвкавост, позволяващи 
прехвърлянето на квоти между 
държавите членки, като взема 
предвид националните особености на 
селскостопанското производство и 
горското стопанство;
г)  въвежда справедлив, основан 
на пазара и доброволен 
компенсационен механизъм за 
система за търговия, включваща 
сертификация на поглъщанията на 
въглерод, с която се насърчават 
сертификатите за високо качество 
по отношение на поглъщанията на 
въглерод, които може да гарантират 
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спазването на критериите за 
допълняемост, постоянство, липса на 
двойно отчитане и за автентичност, 
за да се насърчават по-добрите 
практики за управление на земи, 
водещи до увеличено улавяне на 
въглерод;
д)  наблюдава промяната в 
земеползването и всеки намален 
капацитет за поглъщане, 
произтичащ по-специално от 
разширяването на градските райони и 
използването на земята за 
транспортни съоръжения и друга 
инфраструктура, които не са 
свързани със секторите, посочени в 
член 2, параграф 3, и осигурява 
отделни изчисления за последиците 
от такава промяна в земеползването 
от изчисленията за тези сектори, 
посочени в член 2, параграф 3.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Целите, определени в член 4, 
параграфи 3 и 4, подлежат на преглед 
през 2025 г., 2027 г. и 2032 г. и се 
адаптират, ако бъдат открити 
отрицателни въздействия по 
отношение на целите, съдържащи се 
в член 39 от ДФЕС, биоикономиката 
или замяната на изкопаеми горива.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 4 – параграф 4 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки 
гарантират, че поглъщането на CO2 
от атмосферата е оптимално 
насочено към поддържането на 
дървесните масиви във възрастова 
фаза на висок растеж чрез 
интелигентно по отношение на 
климата и устойчиво управление, тъй 
като това управление на горите 
заедно с мерките за увеличаване на 
растежа активно допринасят за 
поглъщането на въглерод.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 16, с цел да 
измени параграф 1 от настоящия член и 
приложение V чрез добавяне на нови 
категории продукти за съхранение на 
въглерод, включително продукти от 
добита дървесина, които улавят 
въглерод, въз основа на ръководствата 
на МКИК, приети от Конференцията на 
страните по РКООНИК или 
Конференцията на страните, служеща 
като среща на страните по Парижкото 
споразумение, и които осигуряват 
екологосъобразност.

2. Комисията приема делегирани 
актове до...  [3 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение] в 
съответствие с член 16, с цел да измени 
параграф 1 от настоящия член и 
приложение V чрез добавяне на нова 
категория продукти за съхранение на 
въглерод, включително съответните 
продукти на биологична основа, които 
имат научно доказан, действителен и 
проверим ефект на улавяне на 
въглерод, с точни методи на 
изчисление, за да се гарантира 
надеждност и да се предотвратяват 
измами, и чрез въвеждане на 
цялостна оценка на жизнения цикъл 
на тези продукти, включително 
потенциала на страничните потоци 
и остатъците, и включването на 
технологии за улавяне, съхранение и 
използване на биоенергия в 
продуктите за съхранение на въглерод 
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въз основа на научни доказателства и 
на насоките на МКИК, приети от 
Конференцията на страните по 
РКООНИК или Конференцията на 
страните, служеща като среща на 
страните по Парижкото споразумение, и 
които осигуряват екологосъобразност.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Освен това Комисията 
изчислява ефекта на заместване на 
продуктите за съхранение на 
въглерод, като използва научни 
доказателства. Когато са налице 
насоки на МКИК, те също се вземат 
предвид.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 3 се заличава; a) параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Доколкото общото количество 
на поглъщанията надвишава общите 
емисии в дадена държава членка през 
периода 2021 – 2025 г., и след 
приспадане на евентуалните 
количества, взети предвид съгласно 
член 7 от Регламент (ЕС) 2018/842 
или прехвърлени на друга държава 
членка съгласно параграф 2 от 
настоящия член, тази държава 
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членка може да натрупа оставащото 
количество на поглъщанията за 
периода 2026 – 2030 г.“;

Обосновка

Държавите членки следва да могат да използват възможностите за гъвкавост 
поради годишните колебания в резултат на промените в характера и търсенето в 
икономиката и обществото. Поради тази причина е важно параграф 3 да се запази 
непроменен в настоящото законодателство.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки представят на 
Комисията доказателства относно 
въздействието на естествените 
смущения, изчислени съгласно 
приложение VI, за да бъдат допуснати 
до компенсация за останалите 
поглъщания, отчетени като емисии 
съгласно своето референтното ниво за 
горите, до пълния размер на 
неизползваната компенсация от други 
държави членки, посочени в 
приложение VII за периода 2021—
2025 г. В случай че искането за 
компенсация надвишава размера на 
неизползваната компенсация, която се 
предоставя, тя се разпределя 
пропорционално между съответните 
държави членки.

4. Държавите членки представят на 
Комисията доказателства относно 
въздействието на естествените 
смущения, екстремните 
метеорологични явления и 
въздействията върху климата, 
изчислени съгласно приложение VI, за 
да бъдат допуснати до компенсация за 
останалите поглъщания, отчетени като 
емисии съгласно своето референтното 
ниво за горите, до пълния размер на 
неизползваната компенсация от други 
държави членки, посочени в 
приложение VII за периода 2021—
2025 г. В случай че искането за 
компенсация надвишава размера на 
неизползваната компенсация, която се 
предоставя, тя се разпределя 
пропорционално между съответните 
държави членки.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) 2018/841
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Член 13а – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) емисиите, възникнали от 
историческата промяна от горска площ 
в друга категория земеползване, 
настъпила не по-късно от 
31 декември 2017 г.;

б) емисиите, възникнали от 
историческата промяна от горска площ 
или влажна зона в друга категория 
земеползване, настъпила не по-късно от 
31 декември 2017 г.;

Обосновка

В редица държави членки има висок дял торфища, които следва да бъдат включени 
поради ефекти на „наследяване“, водещи до нетни емисии.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 45в – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако преразгледаните емисии и 
поглъщания на парникови газове на 
дадена държава членка през 2032 г. 
надхвърлят нейните годишни цели за 
която и да е конкретна година от 
периода 2026—2030 г., като се вземат 
предвид възможностите за гъвкавост, 
използвани съгласно членове 12 и 13б, 
се прилага следната мярка:

Ако преразгледаните емисии и 
поглъщания на парникови газове на 
дадена държава членка през 2032 г. 
надхвърлят целта на тази държава 
членка за 2030 г., като се вземат 
предвид възможностите за гъвкавост, 
използвани съгласно членове 12 и 13б, 
се прилага следната мярка:

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 13в — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с мерките, приети 
съгласно член 15, към данните за 
емисиите на парникови газове, 

В съответствие с мерките, приети 
съгласно член 15, към данните за 
емисиите на парникови газове, 
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докладвани от тази държава членка през 
следващата година, се добавя сума, 
равна на тоновете CO2 еквивалент на 
излишните нетни емисии на парникови 
газове, умножени по коефициент 1,08.

докладвани от тази държава членка през 
следващата година, се добавя сума, 
равна на тоновете CO2 еквивалент на 
излишните нетни емисии на парникови 
газове, умножени по коефициент 1,03.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) политиките и мерки относно 
възможностите за компромисни 
варианти;

a) политиките и мерки относно 
възможните компромисни варианти с 
целите от член 39 от ДФЕС, 
биоикономиката на Съюза или 
замяната на изкопаеми горива;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) полезните взаимодействия 
между смекчаването на изменението 
на климата и развитието на 
биоикономиката, включително 
оценки за икономиите на парникови 
газове, свързани с резултатите от 
заместването на материали с висок 
въглероден интензитет или с 
интензивна употреба на изкопаеми 
горива с материали на биологична 
основа.

Изменение 50
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) 2018/841
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от шест месеца след [...] 
глобален преглед, договорен по силата 
на член 14 от Парижкото споразумение, 
относно действието на настоящия 
регламент, като включва, когато е 
приложимо, оценка на въздействието на 
възможностите за гъвкавост, посочени в 
член 11, както и относно приноса на 
настоящия регламент за общата цел на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. и за 
приноса му за целите на Парижкото 
споразумение, по-специално по 
отношение на нуждата от допълнителни 
политики и мерки на Съюза, с оглед на 
необходимото увеличаване на 
намаленията на емисиите на парникови 
газове и поглъщанията в Съюза.

Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от шест месеца след [...] 
глобален преглед, договорен по силата 
на член 14 от Парижкото споразумение, 
относно действието на настоящия 
регламент, като включва, когато е 
приложимо, оценка на въздействието на 
възможностите за гъвкавост, посочени в 
член 11, както и относно приноса на 
настоящия регламент за общата цел на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. и за 
приноса му за целите на Парижкото 
споразумение, по-специално по 
отношение на нуждата от допълнителни 
политики и мерки на Съюза, по-
специално като се взема предвид всяко 
бъдещо подобрение на системата за 
мониторинг, събиране на данни и 
докладване, с оглед на необходимото 
увеличаване на намаленията на 
емисиите на парникови газове и 
поглъщанията в Съюза. В този доклад 
се вземат предвид най-добрите и най-
новите налични научни 
доказателства, включително 
последните доклади на МКИК, IPBES 
и Европейския научен консултативен 
съвет по изменението на климата, 
посочени в член 3 от Регламент (ЕС) 
2021/1119. Освен това през 2025 г., 
2027 г. и 2032 г. в съответствие с 
член 4, параграф 4а от настоящия 
регламент Комисията прави преглед 
на напредъка по отношение на целта, 
определена в член 4, параграфи 3 и 4 
от настоящия регламент. 
След доклада, прегледите и оценката 
на въздействието, извършени 
съгласно член 4, параграф 4а, 
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Комисията прави законодателно 
предложение, ако сметне това за 
целесъобразно. С това предложение се 
установява системата за управление 
с оглед на постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата до 2035 г., определена в 
член 4, параграф 4, с оглед на 
необходимото увеличаване на 
намаляването и поглъщанията на 
емисии на парникови газове в Съюза.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 4 – буква а – точка 1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ангажиментите на държавата членка и 
националните цели за нетни 
поглъщания на парникови газове 
съгласно член 4, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/841 и нейния 
принос за постигане на целта на Съюза 
за намаляване до 2035 г. на емисиите на 
парниковите газове до нетни нулеви 
емисии и последващото постигане на 
отрицателни емисии съгласно член 4, 
параграф 4 от въпросния регламент;

ангажиментите на държавата членка и 
националните цели за нетни 
поглъщания на парникови газове 
съгласно член 4, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/841 и нейния 
принос за постигане на целта на Съюза 
за намаляване до 2035 г. на емисиите на 
парниковите газове до нетни нулеви 
емисии и за следване на цялостната 
траектория на ангажимента за 
2050 г. по линия на Парижкото 
споразумение съгласно член 4, 
параграф 4 от въпросния регламент;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 16 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(2а) В член 16 параграф 1 се заменя със 
следното: 
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С оглед на високия потенциал за 
глобално затопляне и относително 
краткия живот на метана в атмосферата, 
Комисията анализира ефекта върху 
политиките и мерките с цел намаляване 
на краткосрочното и средносрочното 
влияние на емисиите на метан върху 
емисиите на парникови газове в Съюза. 
Като взема предвид целите на кръговата 
икономика, по целесъобразност, 
Комисията разглежда вариантите за 
политика за бързо справяне с емисиите 
на метан и представя стратегически 
план на Съюза за метана като 
неразделна част от дългосрочната 
стратегия на Съюза, посочена в член 15.

„С оглед на високия потенциал за 
глобално затопляне и относително 
краткия живот на метана в атмосферата, 
Комисията анализира ефекта върху 
политиките и мерките с цел намаляване 
на краткосрочното и средносрочното 
влияние на емисиите на метан върху 
емисиите на парникови газове в Съюза. 
Като взема предвид целите на кръговата 
икономика, по целесъобразност, 
Комисията разглежда вариантите за 
политика за бързо справяне с емисиите 
на метан и представя стратегически 
план на Съюза за метана като 
неразделна част от дългосрочната 
стратегия на Съюза, посочена в член 15. 
Комисията извършва преглед на 
текущата система за отчитане на 
метан с цел да оцени разликата 
между източниците и циклите на 
емисиите на биогенен метан и метан, 
добиван от изкопаеми източници, 
както и за да отрази точно техния 
потенциал за глобално затопляне, 
като взема под внимание емисиите 
през жизнения цикъл и ефектите на 
поглъщане.“;

 (32018R1999)

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 38 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2025 г. Комисията ще извърши 
цялостен преглед на данните от 
националните инвентаризации, 
представени от държавите членки 
съгласно член 26, параграф 4 от 
настоящия регламент, за да се 
определят годишните цели на 
държавите членки за намаляване на 

През 2025 г. Комисията ще извърши 
цялостен преглед на данните от 
националните инвентаризации, 
представени от държавите членки 
съгласно член 26, параграф 4 от 
настоящия регламент, за да се оцени 
целта, определена в член 4, параграф 3 
от Регламент (ЕС) 2018/842, в 
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нетните емисии на парникови газове 
съгласно член 4, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2018/841 и годишно 
разпределените количества емисии на 
държавите членки съгласно член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842;

съответствие с член 4, параграф 4а 
от същия регламент и да се 
определят целите на държавите 
членки за намаляване на нетните емисии 
на парникови газове съгласно член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/841 
и разпределените количества емисии на 
държавите членки съгласно член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842.

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1
Регламент (ЕС) 2018/1999
Приложение V – част 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географски данни за преобразуването 
на земеползването в съответствие с 
насоките на МКИК от 2006 г. за 
националните инвентаризации на 
парникови газове. Инвентаризацията 
на парниковите газове се извършва въз 
основа на електронни бази данни и 
географски информационни системи и 
включва:

Географски данни за преобразуването 
на земеползването в съответствие с 
насоките на МКИК от 2006 г. за 
националните инвентаризации на 
парникови газове. Държавите членки 
се насърчават да продължат да 
разработват инвентаризация на 
парниковите газове, която да се 
извършва въз основа на електронни бази 
данни и географски информационни 
системи и включва:

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1
Регламент (ЕС) 2018/1999
Приложение V – част 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

След 2026 г. за всички прогнози на 
емисии и поглъщания от въглеродни 
депа, попадащи в зони с единици за 
земеползване с високи въглеродни 
запаси, посочени в буква в) по-горе, в 
зони с единици за земеползване, които 

След 2026 г. за всички прогнози на 
емисии и поглъщания от въглеродни 
депа, попадащи в зони с единици за 
земеползване с високи въглеродни 
запаси, посочени в буква в) по-горе, в 
зони с единици за земеползване, които 
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са предмет на опазване или 
възстановяване, посочени в букви г) и д) 
по-горе, както и в зони с единици за 
земеползване, изложени на високи 
бъдещи климатични рискове, посочени 
в буква е) по-горе, държавите членки 
прилагат методология от ниво 3, в 
съответствие с ръководствата на 
МКИК от 2006 г. за националните 
инвентаризации на парникови газове.“

са предмет на опазване или 
възстановяване, посочени в букви г) и д) 
по-горе, както и в зони с единици за 
земеползване, изложени на високи 
бъдещи климатични рискове, посочени 
в буква е) по-горе, държавите членки  се 
стремят да прилагат методология от 
ниво 3, в съответствие с насоките на 
МКИК от 2006 г. за националните 
инвентаризации на парникови газове.

Комисията гарантира събирането и 
анализите на геопространствени 
данни от ГИС на равнището на ЕС в 
сътрудничество с и събирайки данни 
от Европейската агенция за околната 
среда, Европейския научен 
консултативен съвет по изменението 
на климата, Съвместния 
изследователски център на 
Европейската комисия и други органи, 
както и Европейската програма за 
наблюдение на Земята „Коперник“, и 
да предоставя съдействие на 
държавите членки за прилагане на 
методите по стълб 3, за да 
гарантира, че данните от 2026 г. 
нататък са последователни и 
прозрачни.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия Изменение на регламенти (ЕС) 2018/841 по отношение на обхвата, 
опростяването на правилата за съответствие, определянето на 
целите на държавите членки за 2030 г. и поемането на ангажимент 
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