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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Тъй като Европейският зелен пакт определя нова стратегия за растеж за ЕС, това 
следва да бъде отразено и в законодателния акт за климата, който е основен 
законодателен акт.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението е позоваване на член 2, параграф 1, буква б) от Парижкото 
споразумение. В този член се подчертава необходимостта от цялостен подход към 
действията в областта на климата и производството на храни, насочен към 
адаптирането, устойчивостта и смекчаването на последиците. Важно е 
специалната и стратегическа роля на селското стопанство да бъде подчертана в 
Европейския законодателен акт за климата.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата. 
Селското и горското стопанство – 
единствените сектори, които 
функционират както като 
източници на въглерод, така и като 
въглеродни поглътители, трябва да се 
разглеждат също и като важни 
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фактори. Необходими са значителни 
научни изследвания и развойна 
дейност в тези сектори, за да се 
оползотвори пълният потенциал на 
технологичните иновации.

Or. en

Обосновка

Научноизследователската и развойната дейност ще бъдат помощници на селското 
стопанство в прехода към зелена икономика. Необходими са широкообхватни 
изследвания и разработки както в растениевъдството, така и в животновъдството: 
селекция на растения за получаване на нови и по-устойчиви култури и треви, които 
улавят повече въглерод, научни изследвания за фуражни добавки, използване и 
разработване на продукти за растителна защита, оползотворяването на биогаз и 
биомаса, подобряване на процедурите за измерване на емисиите на парникови газове. 
Секторът ще стане по-ефективен от гледна точка на климата чрез инвестиции в 
научни изследвания в областта на селското стопанство.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата и външната 
дейност в областта на климата, за да 
подкрепи мобилизирането на 
финансирането на борбата с 
изменението на климата в световен 
мащаб за всички сектори, по-
специално за смекчаване на 
последиците за селското стопанство 
и адаптиране към него в развиващите 
се страни, които страдат от липса 
на достъп до такова финансиране на 
борбата с изменението на климата32а.
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__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Or. en

Обосновка

Важно е да се търси съгласуван подход между действията в областта на климата в 
рамките на ЕС и в световен мащаб.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се постигне неутралност по отношение на климата през 2050 г., значението на 
поглъщанията или отрицателните емисии е от първостепенно значение. 
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Понастоящем поглъщанията и намаляването на емисиите се разглеждат по еднакъв 
начин на пазарите на въглеродни емисии. Въпреки това цената на един тон погълнат 
въглерод от атмосферата следва се определя по различен начин от цената на един 
тон въглерод, който не е отделен в атмосферата. За да стимулира развитието на 
поглъщанията, Комисията следва да проучи възможността за отделна търговия с 
поглъщания или отрицателни емисии на пазарите на ЕС и на световните пазари на 
въглеродни емисии. Търговията с отрицателни емисии може да доведе до значително 
финансиране на борбата с изменението на климата.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 2 и 
член 7 от Парижкото споразумение, 
както и да увеличат максимално 
съпътстващите ползи с други политики 
и нормативни актове в областта на 
околната среда. Държавите членки 
следва да приемат всеобхватни 
национални стратегии и планове за 
адаптация.

Or. en

Обосновка

Член 2, параграф 1, буква б) от Парижкото споразумение се отнася до адаптирането 
в контекста на производството на храни.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход, който е също така 
приобщаващ в териториален план, и 
еднакъв между селските и градските 
райони и общностите; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. en

Обосновка

Важно е преходът към зелена икономика да бъде справедлив и приобщаващ както в 
социално, така и в териториално отношение.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочена 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 
се осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза и съответно във всяка държава 
членка до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочена 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 
се осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Обосновка

Важно е да се увеличат амбициите за ЕС като цяло. Поради това е много важно 
целта за неутралност по отношение на климата да бъде определена за Съюза като 
цяло и за всяка отделна държава членка поотделно.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
принцип на съгласуваност на 
политиките, съгласно който 
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посочените в член 3, параграф 3 
съображения, уреждащи 
определянето на курса за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата, се прилагат към всички 
инициативи, определени в 
Европейския зелен пакт.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за да спомогнат за 
колективното и националното 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
параграф 1, като вземат предвид 
необходимостта от постепенно 
извеждане от употреба на 
изкопаемите горива, значението на 
насърчаването на справедливостта и 
солидарността между държавите 
членки, както и съображенията във 
връзка с курса, посочени в член 3, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Съображенията за курса, посочени в член 3, параграф 3, следва да бъдат взети 
предвид при предприемането на необходимите мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище, включително при определянето на разпределението на 
намаляването и поглъщанията на емисии между инструментите на политиката във и 
извън СТЕ.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Целта за 2030 г. за увеличение на 55% е в съответствие с по-високата амбиция, 
изразена от Европейския парламент в неговата резолюция от януари 2020 г. относно 
Европейския зелен пакт.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията оценява 
необходимостта от определяне на 
междинна цел за 2040 г. и когато е 
целесъобразно, представя 
законодателно предложение, в което 
се определят съответните 
стойности, които трябва да бъдат 
постигнати, както и всяка друга 
необходима мярка.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съображенията за курса, посочени в член 3, параграф 3 и в член 4, параграф 2а, следва 
да бъдат взети предвид при предприемането на необходимите мерки на равнището на 
Съюза и на национално равнище, включително при определянето на разпределението 
на намаляването и поглъщанията на емисии между инструментите на политиката 
във и извън СТЕ. От голямо значение е Комисията да се съсредоточи върху 
постепенното премахване на изкопаемите ресурси и постепенното въвеждане на 
използване на възобновяеми ресурси.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При целесъобразност 
Комисията представя законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета, в което се 
определя курс на равнището на Съюза 
за постигането на целта за неутралност 
по отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, до 2050 г. Най-късно 
в срок от шест месеца след всеки 
глобален преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, Комисията 
преразглежда курса.

Or. en

Обосновка

Оправомощаването на Комисията да определя курса чрез делегирани актове 
надхвърля разпоредбите на член 290 от Договора. Подобен делегиран акт всъщност би 
имал отношение към съществени елементи от законодателния акт, които като 
такива не могат да бъдат предмет на правомощието за приемане на делегирани 
актове. Подходящият правен инструмент е законодателно предложение.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза, растеж и 
работни места;

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент трябва да подкрепя новата стратегия на Съюза за растеж.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките, както и насърчаване на 
кръговата биотехнологична 
икономика като алтернатива на 
икономиката, при която се използват 
изкопаеми горива, за да се постигне 
ефект на заместване;

Or. en

Обосновка

За да се постигне целта за неутралност по отношение на климата през 2050 г., 
трябва да се намерят алтернативи на икономиката, при която се използват 
изкопаеми горива. Кръговата биотехнологична икономика осигурява възобновяеми 
материали, които могат да заместят изкопаемите суровини.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) продоволствена сигурност и 
достъпност на цените на храните;

Or. en

Обосновка

В контекста на кризата, предизвикана от COVID-19, Комисията следва да включи 
продоволствената сигурност и достъпността на цените на храните в своя курс.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

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

Or. en

Обосновка

Целта е да се подчертае необходимостта от допълнителна подкрепа от 
инструментите на политиката на ЕС.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход и 
териториално сближаване между 
градските и селските райони;

Or. en

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) изпълнението на целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР), 
постигането на продоволствена 
сигурност на равнището на Съюза и в 
световен мащаб чрез адаптиране към 
изменението на климата, 
насърчаване на устойчивост спрямо 
изменението на климата и развитие 
при ниски емисии на парникови газове, 
без да се застрашава производството 
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на храни.
Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки проучват 
възможността за въвеждане на схеми 
за отчитане на въглеродните емисии 
(„въглеродно земеделие“) като стимул 
за смекчаване на изменението на 
климата, адаптиране и иновации, и 
улавяне на CO2 в земеползването, 
почвата и биомасата в селското 
стопанство и животновъдството. До 
30 юни 2021 г. Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за осъществимостта 
на въвеждането на такива схеми. 

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) европейска статистика и данни, 
включително данни за 
икономическото, териториалното 
въздействие и въздействието върху 
заетостта на мерките, предприети 
съгласно настоящия регламент, 
както и данни за загубите от 
неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични; 
както и

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде информирана с данни, отразяващи трите стълба на 
устойчивостта – екологичен, социален и икономически.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всяка допълнителна информация 
за екологично устойчиви инвестиции от 
Съюза и държавите членки, 
включително, при наличност, 
инвестиции в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2020/... [Регламента за 
таксономията].

д) всяка допълнителна информация 
за екологично устойчиви инвестиции и 
схеми за сертифициране на 
ефективността от гледна точка на 
климата от трета страна, от Съюза 
и държавите членки, включително, при 
наличност, инвестиции в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2020/... [Регламента за 
таксономията].

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката след член 7, параграф 2 а (нов)

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 3, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от ... [ОП: 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 3, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за срок от седем години, считано от ... 
[ОП: датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
седемгодишния период. Делегирането 
на правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en


