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КРАТКА ОБОСНОВКА

История – Пакетът „Подготвени за цел 55“:

През юли 2021 г. Европейската комисия представи своя пакет относно изпълнението на 
Европейския зелен пакт. Пакетът „Подготвени за цел 55“, а именно най-големият набор 
от мерки в областта на климата в историята на ЕС, има за цел преразглеждането на 
различни законодателни актове, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на 
нетните емисии с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. 
Предложеният пакет предвижда намаляване на емисиите с най-малко 52,8% и най-
малко 310 млн. тона нетни поглъщания от въглеродни поглътители до 2030 г. За да 
бъде в съответствие с науката, тази цел трябва да бъде както по-амбициозна, така и да 
бъде изпълнена с конкретни мерки. 

Междуправителственият комитет по изменението на климата тревога от години: 
глобалното затопляне в размер на 1,5°C ще има тежки последици, в размер на 2°C то би 
било катастрофално. Настоящото затопляне с 1,2°C вече доведе до природни бедствия, 
разселване на населението, лоши реколти и загуба на биологично разнообразие в Съюза 
и извън него. Резултатите от последната Конференция на страните по РКООНИК 
(COP26) също са много ясни: според настоящите НОП емисиите в световен мащаб се 
очаква да се увеличат до 2030 г. и след това, като същевременно те следва да бъдат 
намалени с най-малко -45% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 2010 г., ако искаме 
да ограничим глобалното затопляне до 1,5°C По-специално след COP26 е ясно, че 
Европейският съюз е задължен да ускори намаляването на емисиите през това 
десетилетие и да демонстрира по-високи амбиции за справяне с извънредната ситуация 
в областта на климата.

Трябва да се отдава предимство на ранните действия чрез амбициозна траектория. 
Огромна част от научните изследвания, отразяващи глобалния консенсус, включително 
последния доклад на Междуправителствения комитет по изменението на климата, 
показаха, че периодът 2020 – 2030 г.1 е решаващото десетилетие за борба с кризата в 
областта на климата и биологичното разнообразие.

Разпределяне на усилията в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“

Като част от този пакет Регламентът за разпределяне на усилията (РРУ) определя цели 
и наблюдава усилията на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови 
газове в секторите, които не са обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии. Тъй 
като покрива 60% от емисиите на парникови газове в ЕС, РРУ е един от ключовите 
елементи на политиката на ЕС в областта на климата и трябва да доведе до значително 
намаляване на емисиите. Това преразглеждане е възможност за привеждане на целите 
на ЕС и на държавите членки в съответствие с Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, като същевременно се премахват пропуските, които 
понастоящем подкопават ефективността на законодателството.

1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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Запазване на усилията в секторите, свързани с РРУ, в съответствие с Парижкото 
споразумение относно изменението на климата

В РРУ са определени обвързващи цели за намаляване на емисиите за държавите 
членки, които обхващат редица сектори, включително селското стопанство. 
Предложението на Комисията запазва обхвата на РРУ и увеличава общата цел на ЕС за 
намаляване на емисиите от 30% на 40%, в сравнение с 2005 г., до 2030 г. Държавите 
членки продължават да носят отговорност за намаляване на емисиите във всички 
сектори, обхванати от РРУ.

Въпреки че това преразглеждане се приветства, равнището на амбиция, включено в 
преразгледания РРУ, все още далеч не е в съответствие с целта на Парижкото 
споразумение относно изменението на климата, за което като цяло ще е необходимо 
намаляване на емисиите с най-малко 5% в сравнение с нивата от 2005 г. в обхванатите 
от РРУ сектори. 

Повишените амбиции трябва да вървят ръка за ръка със стимулирането на секторите, 
които досега не са постигнали значително намаляване на емисиите, като например 
селското стопанство, което е допринесло само за 1% от усилията за намаляване на 
емисиите в секторите за разпределяне на усилията между 2005 г. и 2018 г., като 
същевременно все още е третият по големина източник на емисии2. Държавите членки 
често решават да съсредоточат усилията си за намаляване на емисиите в други сектори, 
но сега селското стопанство също трябва да допринесе значително за справяне с 
изменението на климата.  Трябва да се признае възможността за разработване на 
минимални приноси от сектора на равнище ЕС, така че да можем да поделяме 
справедливо тежестта и всички сектори да изпълняват своята роля.

Поставяне на РРУ по пътя към неутралността на ЕС (по отношение на климата) 
до 2050 г.

Съгласно действащия регламент на държавите членки бяха предоставени няколко 
възможности за гъвкавост с оглед на постигането на общите им цели за разпределяне 
на усилията. Тези възможности за гъвкавост доказано накърняват общата цел на 
регламента, като забавят усилията на всички държави членки за декарбонизиране на 
секторите по РРУ, по-специално селското стопанство. Разширяването на тези 
възможности за гъвкавост би накърнило още повече действията на ЕС в областта на 
климата. По-специално предложението да се използват увеличени нетни поглъщания от 
сектора на ЗПЗГС, за да се компенсира липсата на намаляване на емисиите в секторите, 
обхванати от РРУ, противоречи на принципа на гарантиране, че всички сектори 
допринасят за постигането на целта в областта на климата, заложена в законодателния 
акт на ЕС в областта на климата. Поглъщанията от естествени поглътители на въглерод 
трябва да се увеличат едновременно с драстичното намаляване на емисиите от 
изкопаеми горива. 

2Европейска агенция за околната среда, Национални действия във всички сектори, необходими за 
постигане на целите за разпределяне на усилията по отношение на парниковите газове, Информационен 
документ, 10 март 2020 г. - https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-
europe/national-action-across-all-sectors

https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/national-action-across-all-sectors
https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/national-action-across-all-sectors
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За да се осигури предсказуемост и доверие за всички стопански субекти, включително 
предприятията, работниците, инвеститорите и потребителите, и да се гарантира бързо и 
необратимо намаляване на емисиите на парникови газове с течение на времето с цел 
постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове най-късно до 2050 г. и 
отрицателни емисии след това, Европейската комисия трябва да определи цели за 
периода след 2030 г. До края на 2025 г. и като се взема предвид бюджетът за емисиите 
на парникови газове, определен съгласно законодателството на ЕС в областта на 
климата, както и становището на Европейския научен консултативен съвет по 
изменението на климата, Комисията следва да представи предложение за цели на ЕС и 
на държавите членки, свързани с РРУ, както и минимален принос за сектора на 
равнище ЕС за периода след 2030 г. Тези цели следва да бъдат петгодишни цели, за да 
се постигне съответствие с общите срокове, договорени по време на COP26, за пълно 
изпълнение на ангажиментите на ЕС в областта на климата и за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, както е определена понастоящем в 
законодателния акт на ЕС за климата.

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 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският зелен пакт31 
съчетава всеобхватен набор от взаимно 
допълващи се мерки и инициативи, 
насочени към постигането на 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г., и определя нова 
стратегия за растеж, която има за цел да 
превърне Съюза в справедливо и 
проспериращо общество с модерна и 
конкурентоспособна икономика, в 
която ресурсите се използват 
ефективно и икономическият растеж 
е разделен от използването на 
ресурсите. Той също така има за цел 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на 

(3) Европейският зелен пакт31 
съчетава всеобхватен набор от взаимно 
допълващи се ефективни и 
справедливи мерки и инициативи, 
насочени към постигането на 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г., представляващо 
значително предизвикателство, и 
определя нова стратегия за растеж, 
която има за цел да превърне 
постепенно и отговорно Съюза в 
справедливо и проспериращо общество, 
основаващо се на научни изследвания 
и иновации и на зелени работни 
места, с икономика, предвидена да 
бъде модерна, конкурентоспособна и с 
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Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
въздействия. Същевременно този 
преход засяга по различен начин жените 
и мъжете и има особено въздействие 
върху някои групи в неравностойно 
положение, като например възрастните 
хора, хората с увреждания и лицата от 
малцинствен расов или етнически 
произход. Ето защо трябва да се 
гарантира, че преходът е справедлив и 
приобщаващ, като никой не е 
изоставен.

ефективно използване на ресурсите, 
като икономиката и 
благосъстоянието на хората са 
разделени от използването на 
ресурсите. Той 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 в 
Европейския зелен пакт се установява 
необходимостта да се гарантира 
ефективен и справедлив преход, да се 
осигури предвидимост за 
инвеститорите и да се гарантира 
необратимостта на процеса на 
преход. Този преход оказва различно 
въздействие върху различните 
държави членки и региони, по-
специално в зависимост от 
физическите географски 
характеристики и природните 
особености. Той засяга по различен 
начин жените и мъжете и има особено 
въздействие върху някои групи в 
неравностойно положение, като 
например възрастните хора, хората с 
увреждания, хората, изложени на риск 
от енергийна бедност, и лицата от 
малцинствен расов или етнически 
произход. Ето защо трябва да се 
гарантира, че преходът е справедлив и 
приобщаващ, че се основава на 
реалистични цели и на справедливо и 
балансирано разпределение на 
усилията между държавите членки и 
че  никой не е изоставен. Що се отнася 
до селскостопанския сектор, следва да 
се признае значението на външното 
сближаване в рамките на ОСП, тъй 
като държавите членки имат полза 
на различни равнища от плащанията 
по ОСП в съответствие с Регламент 
(EС) 2021/2115 на Европейския 
парламент и на Съвета31a и това 
оказва въздействие върху 
икономическото положение на 
техните земеделски стопани и 
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капацитета им да участват в 
усилията, необходими, за да 
предоставят своя принос съгласно 
настоящия регламент.

__________________ __________________
31 Съобщение на Комисията — 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
0640 final от 11 декември 2019 г.

31 Съобщение на Комисията — 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
0640 final от 11 декември 2019 г.
31A Регламент (ЕС) 2021/2115 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 2 декември 2021 г. за установяване 
на правила за подпомагане за 
стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от 
държавите членки по линия на 
общата селскостопанска политика 
(стратегически планове по ОСП) и 
финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 
от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти 
(ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 
(ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 1).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета32 
(Европейски закон за климата) Съюзът 
включи в законодателството си целта за 
неутралност по отношение на климата в 
цялата икономика до 2050 г. С този 
регламент се установява и задължителен 
вътрешен ангажимент на Съюза за 
намаляване до 2030 г. на нетните 
емисии на парникови газове (емисии 
след приспадане на поглъщането) с най-
малко 55 % под нивата от 1990 г.

(4) С Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета32 
(Европейски закон за климата) Съюзът 
включи в законодателството си целта за 
неутралност по отношение на климата в 
цялата икономика до 2050 г. С този 
регламент се установява и задължителен 
вътрешен ангажимент на Съюза за 
намаляване до 2030 г. на нетните 
емисии на парникови газове (емисии 
след приспадане на поглъщането) с най-
малко 55 % под нивата от 1990 г. С 
посочения регламент също така се 
установява задължение за Комисията 
да представи законодателно 
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предложение, когато е целесъобразно, 
за въвеждане на допълнителни 
междинни цели, за да се гарантира 
бързо и необратимо намаляване на 
емисиите на парникови газове с 
течение на времето, така че да се 
постигне целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г. 
Настоящият регламент гарантира, 
че секторите, които не са обхванати 
от СТЕ, дават своя принос за 
постигане на целите на 
законодателството в областта на 
климата, като се вземат предвид 
различните изходни позиции на 
държавите членки, социалният 
аспект на прехода, оценките на 
въздействието върху разпределението 
и въздействието върху 
конкурентоспособността в 
различните сектори. Настоящият 
регламент също така проправя пътя 
за определянето на целите на Съюза 
за периода след 2030 г. за намаляване 
на емисиите на парникови газове в 
секторите, обхванати от член 2 от 
настоящия регламент, както и на 
минималния принос на държавите 
членки за изпълнението на тези цели 
на Съюза за периода след 2030 г.;

__________________ __________________
32 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).

32 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).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се изпълнят тези 
ангажименти, както и приносът на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение33, прието в рамките на 
РКООНИК, регулаторната рамка на 
Съюза за постигане на целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да бъде адаптирана.

(5) За да се изпълнят тези 
ангажименти, както и приносът на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение33, прието в рамките на 
РКООНИК, регулаторната рамка на 
Съюза за постигане на целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да бъде адаптирана, 
както до, така и след 2030 г. Тя следва 
по-специално да гарантира 
постигането на баланс между, от 
една страна, необходимостта от 
осъществяване на амбициозните цели 
в областта на климата, и от друга 
страна, гарантирането на 
оптимално равнище на разпределение 
на усилията между секторите в 
държавите членки за адаптиране към 
целите, така че да се осигури 
сближаване между регионите. В 
съответствие с член 2, параграф 1, 
буква б) от Парижкото споразумение 
неутралността по отношение на 
климата до 2050 г. трябва да бъде 
постигната по начин, който да 
осигурява подходящо дългосрочно 
производство на храни, гарантира 
справедлив преход, не застрашава 
продоволствената сигурност и 
отчита усилията, които 
селскостопанският сектор вече 
полага.

__________________ __________________
33 Парижко споразумение (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4).

33 Парижко споразумение (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въпреки че търговията с емисии (7) Обхватът на Регламент (ЕС) 
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ще се прилага и за емисиите на 
парникови газове от автомобилния и 
морския транспорт, както и от 
сградите, обхватът на 
Регламент (ЕС) 2018/842 ще се запази. 
Следователно Регламент (ЕС) 2018/842 
ще продължи да се прилага за емисиите 
на парникови газове от вътрешното 
корабоплаване, но не и за тези от 
международното корабоплаване. 
Емисиите на парникови газове на 
държава членка, обхванати от 
Регламент (ЕС) 2018/842, които трябва 
да се вземат предвид при проверките за 
съответствие, ще продължат да се 
определят след приключване на 
прегледите на инвентаризациите в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета34.

2018/842 се запазва и търговията с 
емисии следва да бъде придружена от 
национални мерки за намаляване на 
емисиите, за да се смекчи 
отрицателното въздействие на 
ценообразуването на въглеродните 
емисии върху уязвимите 
потребители. Следователно 
Регламент (ЕС) 2018/842 ще продължи 
да се прилага за емисиите на парникови 
газове от вътрешното корабоплаване, но 
не и за тези от международното 
корабоплаване. Емисиите на парникови 
газове на държава членка, обхванати от 
Регламент (ЕС) 2018/842, които трябва 
да се вземат предвид при проверките за 
съответствие, ще продължат да се 
определят след приключване на 
прегледите на инвентаризациите в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета34 и 
е от основно значение при проверката 
на съответствието с изискванията 
да се вземат предвид най-новите 
налични данни на национално,  
равнище, на равнище ЕС и на 
международно равнище, за да се даде 
реалистична картина на 
действителното положение.

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

34 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. 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 
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L 328, 21.12.2018 г., стр. 1). L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) При прилагането на 
настоящия регламент следва да се 
вземе предвид член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), в който се признава 
особената уязвимост на най-
отдалечените региони, дължаща се 
на тяхната отдалеченост от 
континенталните региони, 
островния им характер, малката 
площ, трудните релеф и климат и 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства – съчетание 
на фактори, което се отразява 
тежко на тяхното развитие и води 
до значителни допълнителни разходи 
в много области, и 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 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Това изисква да бъде 
преразгледана целта на всяка държава 
членка за намаляване на емисиите на 
парникови газове за 2030 г. При 

(11) Това изисква да бъде 
преразгледана целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове за 2030 г., 
като надлежно се отчитат 
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преразглеждането на целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да се използва същата 
методика, която беше следвана при 
първото приемане на 
Регламент (ЕС) 2018/842, когато 
националните приноси бяха определени, 
като се отчитаха различните 
възможности за капацитет и 
икономическа ефективност в държавите 
членки, за да се гарантира справедливо 
и балансирано разпределение на 
усилията. Следователно намаляването 
на максималните емисии на парникови 
газове за всяка държава членка през 
2030 г. следва да се определи спрямо 
равнището на нейните преразгледани 
емисии на парникови газове за 2005 г., 
обхванати от настоящия регламент, като 
се изключат проверените емисии на 
парникови газове от инсталации, които 
са работили през 2005 г. и които са били 
включени в системата за търговия с 
емисии на Съюза едва след 2005 г.

социалните последици, които могат 
да възникнат поради динамиката на 
намалението на емисиите на 
парникови газове, така че всяка 
държава членка да може да даде своя 
принос за справянето със свързаните 
с прехода предизвикателства. При 
преразглеждането на целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да се спазва принципът 
„никой да не бъде изоставен“ и да се 
избегне прехвърлянето на тежестта 
на отговорността върху държавите 
членки, изправени пред най-големите 
свързани с прехода 
предизвикателства. Следва да се 
използват същите елементи на 
методиката, която беше следвана при 
първото приемане на 
Регламент (ЕС) 2018/842, когато 
националните приноси бяха определени, 
като се отчитаха различните 
възможности за капацитет и 
икономическа ефективност в държавите 
членки, за да се гарантира справедливо 
и балансирано разпределение на 
усилията. Следователно намаляването 
на максималните емисии на парникови 
газове за всяка държава членка през 
2030 г. следва да се определи спрямо 
равнището на нейните преразгледани 
емисии на парникови газове за 2005 г., 
обхванати от настоящия регламент, като 
се изключат проверените емисии на 
парникови газове от инсталации, които 
са работили през 2005 г. и които са били 
включени в системата за търговия с 
емисии на Съюза едва след 2005 г. 
Като се има предвид, че държавите 
членки трябва да постигнат тези 
цели с национални мерки, на 
държавите членки следва да се 
предостави известна гъвкавост при 
избора на средства за постигане на 
тези цели.

Изменение 7
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Вследствие на това ще бъде 
необходимо, считано от годината на 
приемане на настоящия регламент, да се 
определят нови обвързващи национални 
пределни стойности, изразени в 
годишно разпределени количества 
емисии, които постепенно да водят до 
постигането на целта за 2030 г. на всяка 
държава членка, като същевременно се 
запазят в сила годишните пределни 
стойности, установени за предходните 
години, както е посочено в Решение за 
изпълнение (ЕС) 2020/2126 на 
Комисията36.

(12) Вследствие на това ще бъде 
необходимо, считано от годината на 
приемане на настоящия регламент и 
съобразно съответното проучване на 
въздействието върху околната среда, 
да се определят нови обвързващи 
национални пределни стойности, 
изразени в годишно разпределени 
количества емисии, които постепенно да 
водят до постигането на целта за 2030 г. 
на всяка държава членка, като 
същевременно се запазят в сила 
годишните пределни стойности, 
установени за предходните години, 
както е посочено в Решение за 
изпълнение (ЕС) 2020/2126 на 
Комисията36, и се отчита 
специфичното за всеки регион на ЕС 
съотношение между разходите и 
ползите.

__________________ __________________
36 Решение за 
изпълнение (ЕС) 2020/2126 на 
Комисията от 16 декември 2020 г. за 
определяне на годишно разпределените 
количества емисии за държавите членки 
за периода 2021—2030 година в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 426, 17.12.2018 г., стр. 58).

36 Решение за 
изпълнение (ЕС) 2020/2126 на 
Комисията от 16 декември 2020 г. за 
определяне на годишно разпределените 
количества емисии за държавите членки 
за периода 2021—2030 година в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 426, 17.12.2018 г., стр. 58).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пандемията от COVID-19 се 
отрази на икономиката на Съюза и на 
нивото на емисиите в степен, която все 
още не може да бъде напълно 

(13) Пандемията от COVID-19 се 
отрази на икономиката на Съюза и на 
нивото на емисиите в степен, която все 
още не може да бъде напълно 
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количествено определена. От друга 
страна, Съюзът прилага най-големия си 
пакет от стимули досега, което също 
може да окаже въздействие върху 
равнището на емисиите. Поради тази 
несигурност е целесъобразно да се 
преразгледат данните за емисиите през 
2025 г. и ако е необходимо — да се 
коригират годишно разпределените 
количества емисии.

количествено определена. От друга 
страна, Съюзът прилага най-големия си 
пакет от стимули досега, което също 
може да окаже въздействие върху 
равнището на емисиите. Следва да се 
обръща внимание и да се гарантира, 
че целите в рамките на настоящия 
регламент не водят до преместване 
на производството на храни извън 
Съюза и че засегнатите сектори 
остават конкурентоспособни в 
международен план. Поради тази 
несигурност е целесъобразно да се 
преразгледат данните за емисиите през 
2025 г. и ако е необходимо — да се 
коригират годишно разпределените 
количества емисии.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/842 отмяната на 
ограничено количество квоти за емисии 
в системата за търговия с емисии на 
Европейския съюз може да бъде взето 
предвид по отношение на спазването на 
изискванията на 
Регламент (ЕС) 2018/842 от някои 
държави членки. Като се има предвид 
специфичната структура на 
икономиката на Малта, националната 
цел за намаляване на емисиите на тази 
държава членка, основана на брутния 
вътрешен продукт на глава от 
населението, е значително по-висока от 
нейния потенциал за икономически 
ефективно намаляване на емисиите. 
Поради това е целесъобразно да се 
увеличи достъпът на Малта до тази 
възможност за гъвкавост, без да се 
прави компромис с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите до 2030 г.

(15) Съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/842 отмяната на 
ограничено количество квоти за емисии 
в системата за търговия с емисии на 
Европейския съюз може да бъде взето 
предвид по отношение на спазването на 
изискванията на 
Регламент (ЕС) 2018/842 от някои 
държави членки. Като се има предвид 
специфичната структура на 
икономиката на Малта, националната 
цел за намаляване на емисиите на тази 
държава членка, основана на брутния 
вътрешен продукт на глава от 
населението, е значително по-висока от 
нейния потенциал за икономически 
ефективно намаляване на емисиите. 
Поради това е целесъобразно да се 
увеличи достъпът на Малта до тази 
възможност за гъвкавост, без да се 
прави компромис с целта на Съюза за 
намаляване на емисиите до 2030 г. На 
държавите членки, които имат право 
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на такава гъвкавост, но не са се 
възползвали от нея в контекста на 
2019 г., следва да се даде възможност 
да преразгледат това решение, за да 
вземат предвид новите национални 
цели за намаляване на емисиите. На 
съответните държави членки следва 
също така да бъде разрешено да 
преразгледат по-целенасочено 
обявените си проценти.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В допълнение към тази 
възможност за гъвкавост, ограничено 
количество нетни поглъщания и нетни 
емисии от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
(ЗПЗГС) може да бъде взето предвид по 
отношение на спазването от страна на 
държавите членки на изискванията 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 
(„гъвкавост за ЗПЗГС“). За да се 
гарантира полагането на достатъчно 
усилия за смекчаване на последиците от 
изменението на климата до 2030 г. е 
целесъобразно използването на 
гъвкавостта за ЗПЗГС да се ограничи, 
като се раздели използването на тази 
гъвкавост на два отделни периода, за 
всеки от които се прилага горна 
граница, съответстваща на половината 
от максималния размер на общите нетни 
поглъщания, посочен в приложение III 
към Регламент (ЕС) 2018/842. 
Целесъобразно е също така заглавието 
на приложение III да се приведе в 
съответствие с изменението на 
Регламент (ЕС) 2018/841, извършено с 
Делегиран регламент (ЕС) 2021/268 на 
Комисията от 28 октомври 2020 г.37 В 
резултат на това вече не е необходимо 
Регламент (ЕС) 2018/842 да предвижда 

(16) В допълнение към тази 
възможност за гъвкавост, с оглед на 
тясната връзка между секторите на 
селското и горското стопанство, при 
създаването на нова политическа и 
правна рамка за постигане на целите 
на Съюза в областта на климата 
ограничено количество нетни 
поглъщания и нетни емисии от 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
(ЗПЗГС) може да бъде взето предвид по 
отношение на спазването от страна на 
държавите членки на изискванията 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 
(„гъвкавост за ЗПЗГС“). За да се 
гарантира полагането на достатъчно 
усилия за смекчаване на последиците от 
изменението на климата до 2030 г. е 
целесъобразно използването на 
гъвкавостта за ЗПЗГС да се ограничи, 
като се раздели използването на тази 
гъвкавост на два отделни периода, за 
всеки от които се прилага горна 
граница, съответстваща на половината 
от максималния размер на общите нетни 
поглъщания, посочен в приложение III 
към Регламент (ЕС) 2018/842. 
Целесъобразно е също така заглавието 
на приложение III да се приведе в 
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правно основание, което да позволява на 
Комисията да приема делегирани актове 
за изменение на заглавието на 
приложение III към него. Поради това 
член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/842 следва да бъде 
заличен.

съответствие с изменението на 
Регламент (ЕС) 2018/841, извършено с 
Делегиран регламент (ЕС) 2021/268 на 
Комисията от 28 октомври 2020 г.37 В 
резултат на това вече не е необходимо 
Регламент (ЕС) 2018/842 да предвижда 
правно основание, което да позволява на 
Комисията да приема делегирани актове 
за изменение на заглавието на 
приложение III към него. Поради това 
член 7, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/842 следва да бъде 
заличен.

__________________ __________________
37 Делегиран регламент (ЕС) 2021/268 на 
Комисията от 28 октомври 2020 г. за 
изменение на приложение IV към 
Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на референтните нива за 
горите, които да се прилагат от 
държавите членки за периода 2021—
2025 г. (ОВ L 60, 22.2.2021 г., стр. 21).

37 Делегиран регламент (ЕС) 2021/268 на 
Комисията от 28 октомври 2020 г. за 
изменение на приложение IV към 
Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на референтните нива за 
горите, които да се прилагат от 
държавите членки за периода 2021—
2025 г. (ОВ L 60, 22.2.2021 г., стр. 21).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Държавите членки и 
компетентните органи следва да 
заделят специални бюджетни 
средства, за да стимулират 
земеделските стопани да постигнат 
намаления на емисиите, както и 
следва да осигурят инвестиции в 
инфраструктура за технологии за 
декарбонизация, включително за 
малките и средните стопанства. 
Съюзът и националните органи 
следва да работят в тясно 
сътрудничество с всички съответни 
заинтересовани страни с цел 
създаване на благоприятна среда и 
жизненоважни механизми за 
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финансова подкрепа за прехода към 
въглеродна неутралност, така че 
секторът да може пълноценно да 
допринесе за целта за постигане на 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Инструменти като приетите 
насоки относно държавната помощ 
за климата, енергетиката и околната 
среда (CEEAG) са от основно 
значение, за да се гарантира, че 
селскостопанският сектор има 
пълноценна роля за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
климата, като същевременно 
производството на храни се поддържа 
на достъпни цени. Съгласно 
изискванията Комисията следва да 
гарантира добавянето на нови 
подсектори към насоките, например 
тези, които са обхванати от схемата 
за търговия с емисии или са включени 
в списъка във връзка с изместването 
на въглеродни емисии.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Вследствие на определянето на 
по-амбициозни цели съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/841 ще бъдат 
намалени възможностите на държавите 
членки да генерират нетни поглъщания, 
които могат да бъдат използвани за 
постигане на съответствие съгласно 

(18) Вследствие на определянето на 
по-амбициозни цели съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/841 ще бъдат 
намалени възможностите на държавите 
членки да генерират нетни поглъщания, 
които могат да бъдат използвани за 
постигане на съответствие съгласно 
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Регламент (ЕС) 2018/842. Освен това 
разделянето на използването на 
гъвкавостта за ЗПЗГС на два отделни 
периода допълнително ще ограничи 
наличието на нетни поглъщания за 
целите на спазването на 
Регламент (ЕС) 2018/842. В резултат на 
това някои държави членки могат да 
срещнат трудности при изпълнението на 
целите си по Регламент (ЕС) 2018/842, 
докато други държави членки, същите 
или други, могат да генерират нетни 
поглъщания, които не могат да бъдат 
използвани за постигане на 
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842. 
Доколкото са постигнати целите на 
Съюза съгласно член 3 от 
Регламент (ЕС) 2021/1119, по-специално 
по отношение на горната граница на 
приноса на нетните поглъщания, е 
целесъобразно да се създаде нов 
доброволен механизъм под формата на 
допълнителен резерв, който ще помогне 
на участващите държави членки да 
изпълнят задълженията си.

Регламент (ЕС) 2018/842. Освен това 
разделянето на използването на 
гъвкавостта за ЗПЗГС на два отделни 
периода допълнително ще ограничи 
наличието на нетни поглъщания за 
целите на спазването на 
Регламент (ЕС) 2018/842. В резултат на 
това някои държави членки могат да 
срещнат трудности при изпълнението на 
целите си по Регламент (ЕС) 2018/842, 
докато други държави членки, същите 
или други, могат да генерират нетни 
поглъщания, които не могат да бъдат 
използвани за постигане на 
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842. 
Доколкото са постигнати целите на 
Съюза съгласно член 3 от 
Регламент (ЕС) 2021/1119, по-специално 
по отношение на горната граница на 
приноса на нетните поглъщания, е 
целесъобразно да се създаде нов 
доброволен механизъм под формата на 
допълнителен резерв, който ще помогне 
на участващите държави членки да 
изпълнят задълженията си с 
максимална икономическа 
ефективност. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Някои държави членки ще 
бъдат изправени пред съществени 
предизвикателства при постигането 
на целите съгласно настоящия 
регламент. Поради това е важно да се 
гарантират гъвкавост, прогнозиране 
и прехвърляемост. Въвеждането на 
минимален принос по сектори не само 
би изложило на риск целите, но и би 
възпрепятствало постигането им.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) При определянето на целите за 
настоящия регламент следва да се 
вземе предвид фактът, че държавите 
членки не започват при еднакви 
условия на конкуренция нито между, 
нито в рамките на различните 
сектори. Постигането на целите за 
намаляване не следва да 
компрометира способността на 
селскостопанския сектор да 
гарантира продоволствената 
сигурност в Европа и по света.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) Комисията се призовава да 
изготви пътна карта за определяне на 
целите на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове след 
2030 г. в определени сектори. 
Комисията се приканва също така да 
проучи как след 2030 г. 
селскостопанският сектор може да 
се слее със секторите на ЗПЗГС. 
Преди въвеждането на законодателни 
мерки следва да се извърши анализ на 
регулаторното въздействие.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/842
Член 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 1 „30 %“ се заменя с 
„40 %.

заличава се

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) 2018/842
Член 1

Текст в сила Изменение

(1а) Член 1 се заменя със следното:
Член 1 Член 1

Предмет Предмет

Настоящият регламент установява 
задължения за държавите членки по 
отношение на техния минимален принос 
за периода 2021—2030 г. към 
изпълнението на целта на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове с 30% спрямо равнищата от 
2005 г. към 2030 г. в секторите, 
обхванати от член 2 от настоящия 
регламент, и допринася за 
постигането на целите на 
Парижкото споразумение. 
Настоящият регламент установява и 
правила относно определянето на 
годишно разпределените количества 
емисии и за оценка на напредъка на 
държавите членки в осигуряването на 
техния минимален принос.

1. Настоящият регламент 
допринася за постигането на целите 
на Парижкото споразумение и на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г., както е посочено в член 2 от 
Регламент (ЕС) 2021/1119 („закон на 
ЕС за климата“);

При определянето на целите за 
линейно намаление на емисиите 
Комисията се призовава да вземе 
предвид необходимостта от 
постепенно привеждане в 
съответствие на поделянето на 
тежестта между държавите членки. 
Целта за 2050 г. е всички държави 
членки да бъдат неутрални по 
отношение на климата. Поради това 
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е важно да се избягва създаването на 
големи различия между държавите 
членки. Когато се определят 
начините за поделянето на 
тежестта, трябва във все по-голяма 
степен да се вземат предвид 
икономическата ефективност и 
справедливостта, заедно с БВП на 
глава от населението, включително и 
след 2030 г.
2. Настоящият регламент 
установява задължения за държавите 
членки по отношение на техния 
минимален принос за периода 2021—
2030 г. към изпълнението на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 40% спрямо 
равнищата от 2005 г. до 2030 г. в 
секторите, обхванати от член 2 от 
настоящия регламент

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e508-26-1)

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/842
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Добавя се член 3а:
„Член 3a

Класификацията на критериите за 
устойчивост на биогоривата, 
течните биогорива и горивата от 
биомаса се урежда от Директива (ЕС) 
2018/2001.“

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Регламент (ЕС) 2018/842
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема актове за 
изпълнение, с които се определят 
годишно разпределените количества 
емисии за всяка държава членка за 
периода 2021—2030 г. в тонове 
еквивалент на CO2в съответствие с 
линейните траектории, посочени в 
параграф 2.

3. Като взема предвид 
икономическата ефективност и 
пропорционалността, Комисията 
приема актове за изпълнение, с които се 
определят годишно разпределените 
количества емисии за всяка държава 
членка за периода 2021—2030 г. в 
тонове еквивалент на CO2 в 
съответствие с линейните траектории, 
посочени в параграф 2.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/842
Член 5 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(3a) Член 5, параграф 4 се изменя, 
както следва:

(4) Държава членка може да 
прехвърли до 5% от годишно 
разпределеното ѝ количество емисии за 
дадена година на други държави членки 
за периода 2021—2025 г. и до 10% за 
периода 2026—2030 г. Получаващите 
държави членки могат да използват 
това количество за целите на 
съответствието съгласно член 9 за 
дадената година или за следващите 
години до 2030 г.

„(4) Държава членка може да 
прехвърли до 5% от годишно 
разпределеното ѝ количество емисии за 
дадена година на други държави членки 
за периода 2021—2025 г. и до 10% за 
периода 2026—2030 г. Държавите 
членки информират Комисията за 
действията, предприети в 
съответствие с настоящия параграф, 
и за цената за прехвърлен тон 
еквивалент на CO2.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e636-26-1)

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б – подточка ii
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Регламент (ЕС) 2018/842
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съвкупното количество, взето 
предвид за тази държава членка за 
годините от периода 2021—2025 г., не 
надхвърля половината от 
максималното количество на всички 
нетни поглъщания, определено в 
приложение III към настоящия 
регламент за тази държава членка;

a) съвкупното количество, взето 
предвид за тази държава членка за 
годините от периода 2021—2025 г., не 
надхвърля 75% от максималното 
количество на всички нетни 
поглъщания, определено в 
приложение III към настоящия 
регламент за тази държава членка;

aа) съвкупното количество, взето 
предвид за тази държава членка за 
годините от периода 2026—2030 г., не 
надхвърля половината от 
максималното количество на всички 
нетни поглъщания, определено в 
приложение III към настоящия 
регламент за тази държава членка;“;

aа) съвкупното количество, взето 
предвид за тази държава членка за 
годините от периода 2026—2030 г., не 
надхвърля 75% от максималното 
количество на всички нетни 
поглъщания, определено в 
приложение III към настоящия 
регламент за тази държава членка;“;

а) общото съвкупно количество, 
взето предвид за тази държава членка 
за годините от периода 2021 – 2030 г., 
не надхвърля максималното 
количество на всички нетни 
поглъщания, определено в 
приложение III към настоящия 
регламент за тази държава членка;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/842
Член 8 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(5а) В член 8 третата алинея се 
заменя със следния текст:

3. Комисията може да приеме 
становище относно надеждността на 
плановете за коригиращи действия, 
представени в съответствие с параграф 
1, като в такива случаи го прави в срок 

3. Комисията приема становище 
относно надеждността на плановете за 
коригиращи действия, представени в 
съответствие с параграф 1, като в такива 
случаи го прави в срок от четири месеца 
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от четири месеца от получаването на 
плановете. Съответната държава членка 
взема в максимална степен предвид 
становището на Комисията и може да 
преразгледа своя план за коригиращи 
действия съответно.

от получаването на плановете. 
Съответната държава членка взема в 
максимална степен предвид 
становището на Комисията и 
преразглежда своя план за коригиращи 
действия съответно. Ако съответната 
държава членка не вземе мерки във 
връзка с препоръка или със 
съществена част от нея, тази 
държава членка предоставя своите 
съображения и ги прави публично 
достояние.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN#d1e508-26-1)

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2018/842
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ако в периода 2021—2025 г. 
емисиите на парникови газове на дадена 
държава членка, посочени в член 4 от 
Регламент (ЕС) 2018/841, надвишават 
поглъщанията ѝ, определени в 
съответствие член 12 от същия 
регламент, централният администратор 
приспада от годишно разпределените 
количества емисии на тази държава 
членка количество, което съответства на 
превишението на емисиите на 
парникови газове в тонове еквивалент 
на CO2 за съответните години.“

(2) Ако в периода 2021—2025 г. 
емисиите на парникови газове на дадена 
държава членка, посочени в член 4 от 
Регламент (ЕС) 2018/841, надвишават 
поглъщанията ѝ, определени в 
съответствие член 12 от същия 
регламент, централният администратор 
приспада от годишно разпределените 
количества емисии на тази държава 
членка количество, което съответства на 
превишението на емисиите на 
парникови газове в тонове еквивалент 
на CO2 за съответните години. Ако 
дадена държава членка превиши 
разпределените ѝ количества емисии 
в продължение на две последователни 
години, тя представя обосновка в 
доклад до Комисията и обяснява 
какви промени ще направи в своята 
дългосрочна национална стратегия.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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