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Изменение 479
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Изменения на Регламент (ЕС) 
2018/841

Or. en

Изменение 480
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 10 a (нов) - параграф 1 a (нов)
Регламент (ЕС) № 2018/841
Член 4

Текст в сила Изменение

Член 4 се заменя със следното:
Всяка държава членка, като вземе 
предвид възможностите за гъвкавост, 
предвидени в членове 12 и 13, 
гарантира, че за периодите 2021—
2025 г. и 2026—2030 г. емисиите не 
надхвърлят поглъщанията, изчислени 
като сбора на общите емисии и на 
общите поглъщания на нейна територия 
общо във всички отчетни категории 
площи, посочени в член 2, като 
отчитането се извършва в съответствие 
с настоящия регламент.

Всяка държава членка, като вземе 
предвид възможностите за гъвкавост, 
предвидени в членове 12 и 13, 
гарантира, че за периодите 2021—
2025 г. и 2026—2030 г. емисиите не 
надхвърлят поглъщанията, изчислени 
като сбора на общите емисии и на 
общите поглъщания на нейна територия 
общо във всички отчетни категории 
площи, посочени в член 2, и че 
балансът за периода 2026 – 2030 е 
нетно поглъщане и че общите 
поглъщания на територията на ЕС 
във всички отчетни категории площи 
се изчисляват като сумата от 
общите емисии, като отчитането се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент.

До декември 2021 г. на равнището на 
Съюза и на национално равнище 
Комисията предлага амбициозна цел 
за нетни поглъщания за периода 
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2026 – 2030 г. и след това, базирана по-
специално на потенциала за 
поглъщания на въглерод, във 
взаимодействие с възстановяването и 
строгите цели на Съюза за защита и 
внасяне на изменения в настоящия 
регламент.“
(Отнася се за целия текст.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=BG)

Обосновка

С оглед на целите за възстановяване и опазване на природата и на факта, че 
намаляването на емисиите с над 55% е немислимо за много участници, секторът на 
земеползването трябва да направи много повече.  Секторът на земеползването, 
промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) в ЕС се намира в 
състояние на нетно поглъщане и регламентът за ЗПЗГС, който поставя изискване за 
нулеви емисии, е достатъчен. Селското стопанство на ЕС има потенциал за по-
голямо поглъщане на въглерод – до 1566 Mton CO2 годишно (Joris Aertsens, Leo De 
Nocker, Anne Gobin, 2012 г.). Секторът на ЗПЗГС трябва да даде своя принос.

Изменение 481
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 10 а (нов) – параграф 1 б (нов)
Регламент (ЕС) № 2018/841
Член 5 – параграф 4

Текст в сила Изменение

В член 5 параграф 4 се заменя със 
следното:

Държавите членки включват в отчетите 
си за всяка отчетна категория площ 
всяка промяна на запасите от въглерод 
във въглеродните депа, изброени в 
приложение I, раздел Б. Държавите 
членки могат да изберат да не включват 
в своите отчети промените в запасите на 
въглерод за въглеродните депа при 
условие, че въглеродните депа не са 
източници. Тази възможност да не се 

Държавите членки включват в отчетите 
си за всяка отчетна категория площ 
всяка промяна на запасите от въглерод 
във въглеродните депа, изброени в 
приложение I, раздел Б. Държавите 
членки могат да изберат да не включват 
в своите отчети промените в запасите на 
въглерод за въглеродните депа при 
условие, че въглеродните депа не са 
източници. Тази възможност да не се 
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включват в отчетите промените в 
запасите на въглерод, не се прилага 
обаче по отношение на въглеродни депа 
от надземната биомаса, изсъхналата 
дървесина и продуктите от добита 
дървесина в отчетната категория площ 
на управляваните горски площи.

включват в отчетите промените в 
запасите на въглерод, не се прилага 
обаче по отношение на въглеродни депа 
от надземната биомаса, изсъхналата 
дървесина и продуктите от добита 
дървесина в отчетната категория площ 
на управляваните горски площи и по 
отношение на органичния въглерод в 
почвата във всички отчетни 
категории.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=BG#d1e753-1-1)

Обосновка

Подобреното управление на земята може да окаже положително въздействие върху 
органичния въглерод в почвата и да доведе до промяна в отчетите. Понастоящем 
това се отчита задължително само в случай, че този въглероден резервоар е 
източник на емисии. С оглед на целите за възстановяване на екосистемите на ЕС 
това би могло да бъде подходящ въглероден басейн, който задължително да се 
отчита, и съответно да сме свидетели на печеливша ситуация за околната среда и 
климата.

Изменение 482
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 10 а (нов) - параграф 1 в (нов)
Регламент (ЕС) № 2018/841
Член 8 – параграф 2

Текст в сила Изменение

В член 8 параграф 2 се заменя със 
следното:

Когато резултатът от изчислението, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член, е отрицателен по отношение на 
референтното ниво за горите на дадена 
държава членка, съответната държава 
членка включва в отчетите си за 
управлявани горски площи общи нетни 
поглъщания в размер на не повече от 
равностойността на 3,5 % от емисиите 
на тази държава членка през нейната 

„Когато резултатът от изчислението, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член, е отрицателен по отношение на 
референтното ниво за горите на дадена 
държава членка, съответната държава 
членка включва в отчетите си за 
управлявани горски площи общи нетни 
поглъщания в размер на не повече от 
равностойността на 3,5 % от емисиите 
на тази държава членка през нейната 
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базова година или период, както е 
посочено в приложение III, умножено 
по пет. Нетните поглъщания от 
въглеродното депо на изсъхнала 
дървесина и на продукти от добита 
дървесина, с изключение на категорията 
„хартия“, както е посочено в член 9, 
параграф 1, буква а), в отчетната 
категория площ на управляваните 
горски площи, не са обект на това 
ограничение.

базова година или период, както е 
посочено в приложение III, умножено 
по пет. Нетните поглъщания от 
въглеродното депо на изсъхнала 
дървесина и на продукти от добита 
дървесина, с изключение на категорията 
„хартия“, както е посочено в член 9, 
параграф 1, буква а), и поглъщанията 
от всички относими въглеродни депа, 
включително органичния въглерод в 
почвата, в зоните, определени за 
осъществяване на целите на Съюза за 
възстановяване и строго опазване, в 
отчетната категория площ на 
управляваните горски площи, не са 
обект на това ограничение. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=BG#d1e753-1-1)

Обосновка

Стратегията за биологичното разнообразие цели да осигури строго опазване на 1/3 
от защитените зони, както и да възстанови важни зони, включително гори. Добре 
дошъл стимул биха могли да бъдат поглъщанията на CO2 в тези зони, които не 
подлежат на ограничения, но които се отчитат, при условие че управляваните горски 
земи като цяло представляват нетен поглътител. В държавите членки, в които 
цялата горска земя попада в отчетна категория управлявана горска земя, се намират 
девствени и стари гори (екологично).

Изменение 483
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Регламент (ЕС) № 1367/2006
Член

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Изменения на Регламент (ЕО) 

1367/2006
За да се гарантира, че действието на 
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Съюза, посочено в настоящия 
регламент, е в пълно съответствие с 
международните задължения на 
Съюза съгласно Конвенцията от 
Орхус, Регламент (ЕО) № 1367/2006 се 
изменя, както следва:
(1) В член 2, параграф 1, буква ж) се 
заменя със следното:
„ж) „административен акт“ 
означава всяка мярка с индивидуален 
или общ характер, съгласно закона за 
околната среда, предприета от 
институция или орган на 
Общността, и която е правно 
обвързваща и има външни последици;“
(2) В член 9 параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Обществеността, особено 
синдикалните организации, 
младежките организации, 
дружествата за опазване на 
природата, научните организации и 
други социални организации оказват 
съдействие възможно най-рано и 
когато всички опции са все още 
открити на органите и 
институциите на Общността при 
подготовката, изменението или 
прегледа на планове и програми, 
свързани с околната среда, чрез 
практически и/или други разпоредби, 
по-специално по отношение на 
изготвянето, изменението или 
прегледа на предварителното 
програмиране, посочено в членове 3 и 4 
от Регламент.../... (Законодателен 
акт за климата). По-специално, 
когато Комисията изготвя 
предложение за такъв план или 
програма, което се представя на други 
институции или органи на 
Общността за вземане на решение, 
тя е длъжна да вземе предвид, в 
максимална възможна степен, 
предложенията на обществеността, 
и по-специално на синдикалните 
организации, младежките 
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организации, дружествата за 
опазване на природата, научните 
организации и други социални 
организации.“
(3) В член 9 параграф 5 се заменя със 
следното:
„5. При изготвянето на решение 
относно план или програма, свързани 
с околната среда, и по-специално 
предварителното програмиране, 
посочено в членове 3 и 4 от 
Регламент.../... (Законодателен акт за 
климата), институциите и органите 
на Общността отдават решаващо 
значение на резултата от участието 
на обществеността. Институциите 
и органите на Общността 
информират обществеността за 
посочения план или програма, 
включително нейния текст, както и 
за мотивите и съображенията, на 
които се основава решението, по-
специално по въпросите, по които се 
отклонява от предложенията на 
обществеността“.
(4) Член 10 се заменя със следното:
„1. Физическите лица, 
неправителствените организации, 
които отговарят на критериите, 
посочени в член 11, регионалните или 
местните органи и националните 
парламенти, имат право да внасят 
искане за вътрешен преглед пред 
институцията или органа на Съюза, 
който/която е приел/а 
административен акт съгласно 
законодателството в областта на 
околната среда, или, в случай на 
твърдяно административно 
бездействие, който/която е трябвало 
да приеме такъв акт. Такова искане 
трябва да е направено в писмен вид и в 
срок не по-голям от шест седмици 
след датата на приемане, 
нотифициране или публикуване на 
административния акт, което от 
трите е последно, или, в случай на 
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твърдяно бездействие, шест седмици 
след датата, на която 
административния акт е трябвало да 
бъде приет. Искането посочва 
основанието за извършване на 
преглед.
2. Институцията или органът на 
Съюза, посочени в параграф 1, 
разглеждат всяко едно такова искане, 
освен ако то не е очевидно 
необосновано. Институцията или 
органът на Съюза посочва своите 
аргументи в писмена форма във 
възможно най-кратък срок, но не по-
късно от 12 седмици след получаване 
на искането.
3. Когато, въпреки положените от 
него усилия, институцията или 
органът на Съюза не са в състояние 
да действат в съответствие с 
параграф 2, той/тя информира 
възможно най-бързо, и във всеки 
случай преди изтичането на срока, 
посочен в този параграф, лицето, 
неправителствената организация, 
регионалния или местния орган или 
националния парламент, отправили 
искането, за причините, които 
възпрепятстват неговото/нейното 
действие, както и момента, в който 
възнамерява да предприеме 
съответното действие. Във всички 
случаи институцията или органът на 
Съюза действат в рамките на 18 
седмици от получаване на искането.“
(5) В член 12 параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Всяко лице, неправителствена 
организация, регионален или местен 
орган и национален парламент, 
който/която е внесъл(а) искането за 
вътрешен преглед съгласно член 10, 
може да отнесе въпроса до Съда на 
Европейските общности съгласно 
съответните разпоредби на 
Договора.“

Or. fr
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Изменение 484
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила 
на двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила 
на двадесетия ден след публикуването ѝ 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 485
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко във всички държави 
членки.

Адресати на настоящата директива 
са държавите членки.

Or. en


