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КРАТКА ОБОСНОВКА

За повечето учени в областта на климата е доказано, че наблюдаваните промени в 
глобалния и регионалния климат през последните 50 години се дължат почти изцяло на 
влиянието на човека върху климатичната система и че са необходими спешни действия. 
През последните няколко години се развиха социални движения, изискващи действия в 
областта на климата в голям мащаб, като се наложиха като влиятелни фактори в дебата 
как да се оформят политиките в областта на климата, по-специално с оглед на 
намаляването на емисиите на парникови газове. В неотдавнашен доклад на Световната 
комисия по въпросите, свързани с адаптирането към изменението на климата, се 
подчертава, че инвестирането в мерки за адаптация, които свеждат до минимум 
въздействието на рисковете от метеорологичните условия, и наличието на механизми за 
бързо възстановяване от това въздействие, има смисъл от икономическа, социална, но и 
от етична гледна точка.

Изменението на климата е глобално предизвикателство; поради това отговорът следва 
също да бъде на световно равнище и да ангажира всички държави. Съюзът се стреми да 
играе водеща роля в политиките в областта на климата и решенията за неутралност по 
отношение на климата; той обаче следва да положи повече усилия, за да подкрепя и 
подтиква по-силни действия в държавите партньори, включително чрез търговските 
отношения. През 2017 г. емисиите на парникови газове в ЕС-28 са намалели с 22% в 
сравнение с нивата от 1990 г., като ЕС е на път да надхвърли целта си за 2020 г. за 
намаляване с 20% на емисиите на парникови газове. Емисиите на парникови газове на 
ЕС представляват 9,3% от емисиите в световен мащаб, като тенденцията е към спад през 
последните десетилетия, докато някои държави с най-големи емисии продължават да 
следват тенденция на увеличаване на емисиите. 

Политиките в областта на климата следва да отчитат редица важни фактори, 
включително конкурентоспособността на икономиките и благосъстоянието и основните 
нужди на гражданите. Формата и скоростта на прехода следва да вземат предвид 
национални обстоятелства като енергиен микс, сигурност на енергийните доставки, 
структура на заетостта и икономически капацитет. Както е посочено в доклада на 
Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), озаглавен: „Измерване на 
социоикономиката на прехода: акцент върху работните места“, увеличаването на 
възможностите за заетост в прогнозата за прехода е неравномерно разпределено между 
различните държави и региони и създаването на работни места в нови сектори, като 
възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), не е непременно обвързано, времево или 
географски, със загубата на работни места. Съответно преходът следва да бъде 
внимателно проектиран, като се извършват постепенни промени в участващите области 
и с необходимото внимание, за да се гарантира, че промишлените региони запазват 
своята пригодност за заетост. Усилията следва да се съсредоточат върху икономическото 
съживяване на регионите, които поемат тежестта на политиките в областта на климата, 
вместо да се разчита на мобилността на работниците и да се създава риск от 
обезлюдяване.

При формирането на своята дългосрочна политика в областта на климата 
стратегическите решения на ЕС относно целите за енергетиката и климата се основават 
на консенсус, постигнат в Европейския съвет. Това е от съществено значение за 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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спазването на Договорите и включва еднакво всички държави членки при определянето 
на приоритетите и целите. Европейският съвет от 12 декември 2019 г. одобри 
колективната цел за постигане на ЕС, който да е неутрален по отношение на климата до 
2050 г., и призна, че този преход ще изисква значителни инвестиционни усилия. 

Редица ключови икономически сектори са засегнати от дългосрочните промени в 
температурите, валежите, покачването на морското равнище и екстремните явления, 
които се приписват на изменението на климата. От различните икономически сектори 
следва да се изисква да дават подходящ принос за постигането на целта за неутралност 
по отношение на климата въз основа на техния относителен размер, потенциал за 
намаляване и поглъщане, както и инвестиционни усилия. Емисиите от горива, 
включително горенето (без транспорта), са причина за 54% от емисиите на парникови 
газове в ЕС-28 през 2017 г., изгарянето на горива за транспорт (включително 
международното въздухоплаване) е причина за 25%, селското стопанство – за 10%, 
промишлените процеси и използването на продукти – за 8% и управлението на 
отпадъците – за 3%. Декарбонизацията на енергийния сектор е едно от важните 
предизвикателства за ЕС. Без принос от всички ключови сектори на икономиката, обаче, 
преходът би бил недостатъчен и несправедлив. Всички сектори, обхванати от схемата за 
търговия с емисии (СТЕ), и секторите, които не са обхванати от СТЕ, следва да положат 
сравними усилия, за да изпълнят целта на Съюза за неутралност по отношение на 
климата.

Комисията следва да изготви насоки за ключовите сектори относно индикативните 
курсове за намаляване на емисиите на парникови газове в тези сектори на равнището на 
Съюза. Това ще им даде сигурност да предприемат подходящи мерки и да планират 
необходимите инвестиции и също така ще насърчи ангажираността на секторите за 
постигане на решения за неутралност по отношение на климата. 

Насоките следва да бъдат разработени чрез институционализиран диалог и обмен на 
информация между Комисията и основните заинтересовани страни, като 
представителите на бизнеса, синдикалните организации, гражданското общество и в 
тясно сътрудничество с държавите членки. При тази дейност следва да се вземат под 
внимание различни критерии, например най-добрите налични и разходоефективни 
технологии, социално-икономическия отпечатък, конкурентоспособността на сектора, 
предприетите инвестиционни усилия, както и отпечатъка върху околната среда на 
използваните технологии за декарбонизация (напр. наличните технологии за тяхното 
извеждане от експлоатация и рециклиране, въздействието на процеса на добив на 
суровини). 

Курсовете могат да бъдат подложени на преглед при възникването на извънредни 
обстоятелства, като ситуации от кризисен тип, или в случай на значителна промяна в 
един от факторите, на които се основават курсовете, като се отчита, че предприятията 
се нуждаят от сигурност и предвидимост, на които да базират своите екологосъобразни 
инвестиции и решения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна конкурентоспособна 
икономика, която използва ефективно 
ресурсите и 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 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
определи нова устойчива стратегия за 
растеж, която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна, устойчива и 
конкурентоспособна в международен 
план икономика, която използва 
ефективно ресурсите и е с 
висококачествени работни места и 
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, да не допуска никой да 
бъде изоставен, както и да се основава 
на солидарност и съвместни усилия 
на равнището на Съюза.

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

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Вследствие на регулаторната 
рамка, въведена от Съюза, и на 
усилията на европейската 
промишленост, емисиите на 
парникови газове в Съюза са намалели 
с 23% между 1990 г. и 2018 г., като 
същевременно през същия период 
икономиката бележи ръст от 61%, 
което показва, че е възможно 
икономическият растеж да не е 
обвързан с емисиите на парникови 
газове.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Според 
специалния доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) 
човешките дейности се счита, че са 
причина за глобално затопляне с 
приблизително 1°C над 
прединдустриалното равнище и при 
настоящите темпове увеличението 
от 1,5°C ще бъде достигнато между 
2030 г. и 2052 г. Той потвърждава, че 
емисиите на парникови газове трябва 
спешно да се намалят и че изменението 
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биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
е изменението на климата22.

на климата трябва да бъде ограничено 
до 1,5 °C, по-специално за да се намали 
вероятността от екстремни 
метеорологични събития и от 
достигане на повратните точки. 
Докладът за глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 показа наличието на ерозия на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
е изменението на климата22.

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

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

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

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

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

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Екосистемите, хората и 
икономиките в Съюза ще се изправят 
пред съществени последици от 
изменението на климата, ако 
незабавно не намалим емисиите на 
парникови газове или не се 
адаптираме към изменението на 
климата. Адаптирането към 
изменението на климата би 
спомогнало за допълнително 
минимизиране на неизбежните 
последици по разходоефективен начин 
със значителни съпътстващи ползи 
от природосъобразни решения.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
висококачествените работни места, 
устойчивия растеж и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към справедливия и 
икономически ефективен, и социално 
отговорен напредък към целта по 
отношение на температурата на 
Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).
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Изменение 6

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 изисква 
трансформация на и принос от всички 
икономически сектори, за да намалят 
своите емисии на парникови газове. 
Предвид значението на производството 
и потреблението на енергия за емисиите 
на парникови газове, особено важен е 
преходът към справедлива, устойчива, 
достъпна, сигурна и базирана в голяма 
степен на възобновяеми източници 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Съюзът ще трябва да 
приеме амбициозни и съгласувани 
регулаторни рамки, включително 
относно основните двигатели за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата, като 
цифровата трансформация, 
технологичните иновации, 
научноизследователската и развойната 
дейност, и ще трябва да предостави 
възможност за участие на 
гражданите, за да се гарантира 
приносът на всички сектори на 
икономиката към целите на Съюза в 
областта на климата.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Предвид значението на 
повишаването на ресурсната 
ефективност по отношение на 
емисиите на парникови газове, 
Съюзът следва да продължи усилията 
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си за насърчаване на кръговата 
икономика, основана на принципа за 
предотвратяване на образуването на 
отпадъци, за допълнителна подкрепа 
за решенията, използващи 
възобновяеми източници, и за 
намаляване на въглеродния 
отпечатък на продуктите. За да се 
намалят до минимум емисиите на 
изкопаеми горива, е важно 
материалите, водещи до високи 
емисии, постепенно да се заменят, 
когато са налице готови за пускане на 
пазара технологични решения, както 
и да се насърчава кръговостта във 
всички сектори.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Защитата на климата дава 
възможност на икономиката на 
Съюза да засили своите действия и да 
се възползва от стартовото 
предимство чрез водещата си роля в 
чистите технологии. Това би могло 
да спомогне за гарантиране на 
водещата роля на промишлеността в 
областта на иновациите на световно 
равнище. Иновациите в сферата на 
устойчивото производство могат да 
насърчат индустриалната мощ на 
Съюза в ключови сегменти на пазара и 
по този начин да защитят и 
създадат работни места.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Преходът към чиста енергия 
следва да доведе до разходоефективна, 
технологично неутрална и стабилна 
енергийна система, при която 
доставката на първична енергия ще 
идва основно от възобновяеми 
енергийни източници, за да се повиши 
значително сигурността на 
доставките, да се намали 
енергийната зависимост и да се 
насърчат местните работни места.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“ 29Съюзът също така 
се стреми към амбициозна програма 
за декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС30 на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива (ЕС) 
2018/200131 на Европейския парламент и 
на Съвета, както и чрез засилване на 
съответните законодателни мерки, 
включително в Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета32.

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът следва 
траектория към декарбонизация на 
икономиката и неутралност по 
отношение на климата, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС30 на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива (ЕС) 
2018/200131 на Европейския парламент и 
на Съвета, както и чрез засилване на 
съответните законодателни мерки, 
включително в Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета32.

__________________ __________________
29 COM(2016)860 final, 30 ноември 
2016 г.

29 COM(2016)860 final, 30 ноември 
2016 г.

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
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2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

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

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

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Съюзът насърчава 
ускоряването на постигането на 
целите за декарбонизация чрез 
пилотни проекти в регионите със 
специфични географски и демографски 
условия, като например на островите 
чрез програмата „Чиста енергия за 
островите в ЕС“. В процеса на преход 
към неутрална по отношение на 
климата икономика Съюзът следва да 
продължи да обръща особено 
внимание на нуждите на островните 
и на най-отдалечените региони.

Изменение 12

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 

(10) Съюзът е отговорен само за 9% 
от емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, но вече е световен 
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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.

лидер в прехода към неутралност по 
отношение на климата и е решен да я 
постигне по равноправен, социално 
справедлив и приобщаващ начин, 
както и да спомогне за повишаване на 
глобалните амбиции и за укрепване на 
глобалните действия в отговор на 
климатичните промени, като използва 
всички средства, с които разполага, 
включително дипломацията по 
въпросите на климата и инструменти 
на търговската политика. Съюзът 
носи отговорността да покаже, че 
тази трансформация е възможна.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Европейският парламент обяви 
извънредно положение по отношение 
на климата и околната среда34 и 
призова във връзка с това да се 
извърши необходимият преход към 
неутрално по отношение на климата 
общество най-късно до 2050 г. и това да 
се превърне в пример за успех на 
Европа33. В заключенията си от 12 
декември 2019 г.35 Европейският съвет 
се споразумя за целта за постигане на 
неутрален по отношение на климата 
Съюз до 2050 г. съгласно целите на 
Парижкото споразумение, като 
същевременно отчете, че е необходимо 
да се създаде благоприятна рамка, 
която е от полза за всички държави 
членки по справедлив начин, като 
отчита техните национални 
обстоятелства от гледна точка на 
изходни позиции, и която обхваща 
подходящи инструменти, стимули, 
подкрепа и инвестиции, за да се 
гарантира разходоефективен, 
успешен и справедлив преход, който 
ще изисква значителни публични и 
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частни инвестиции. Европейският съвет 
също така прикани Комисията да 
изготви предложение за дългосрочна 
стратегия на Съюза възможно най-рано 
през 2020 г. с оглед приемането ѝ от 
Съвета и представянето ѝ на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата.

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

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

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

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

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

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Пандемията от Covid-19 
предизвика безпрецедентна 
историческа, хуманитарна и 
икономическа криза. Следователно 
политиките на Съюза трябва да се 
основават на нова задълбочена оценка 
на въздействието, като се вземе 
предвид новата икономическа 
реалност. За да се преодолее тази 
криза и въз основа на плана на 
Комисията за възстановяването на 
Европа, Съюзът се нуждае от ясна 
политическа рамка за 
инфраструктурно развитие и научни 
изследвания, обвързани с принципите 
на пазарната икономика. Търговските 
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политики трябва да съответстват 
на правилата, прилагани за 
отраслите, осъществяващи дейност 
на вътрешния пазар, за да се избегне 
създаването на нелоялна конкуренция 
за европейската промишленост. 
Успешните инструменти на 
пазарната икономика в промишления 
сектор може да бъдат използвани 
като модел в строителния и 
транспортния сектор.

Изменение 15

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 и държавите членки 
следва да се стремят да постигнат 
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 най-късно до 2050 г. 
Специално внимание следва да се 
насочи към подобряването на 
научноизследователската дейност и 
развитието на поглътители. Всички 
държави членки следва да се стремят 
колективно към постигане на общата 
цел на Съюз за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., като 
се включат и регионалните и 
местните равнища на политиката, 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, 
предприемани на равнище държави 
членки, за да се постигне целта по 
разходоефективен, справедлив и 
социално балансиран начин, като се 
насърчава икономическата 
конкурентоспособност и създаването 
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на работни места и като се взема 
предвид свързаното с пола измерение 
и не се допуска никой да бъде 
изоставен.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Целите на Парижкото 
споразумение в областта на климата 
трябва да се изпълняват по 
разходоефективен и социално 
балансиран начин. Само ако ЕС 
остане икономически силен, 
привлекателен за инвестиции и 
конкурентоспособен в международен 
план и гарантира широко социално 
одобрение, той може да служи като 
световен модел за опазване на 
климата.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
най-късно до 2050 г. следва да доведе 
до по-устойчива и 
конкурентоспособна икономика на 
равнището на Съюза и на държавите 
членки, която е развита в 
технологично отношение, генерира 
икономически растеж и нови 
възможности за бизнес и заетост, 
като същевременно намалява 
енергийната зависимост на Съюза. 
Той също така следва да послужи за 
постигане на по-сплотен Съюз, да 
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съдейства на гражданите и 
териториите, които са най-
засегнати от енергийния преход, да се 
възползват от него. За тази цел 
Съюзът трябва да осигури подходящи 
механизми и фондове, които да 
мобилизират големия обем от 
инвестиции, необходими за 
финансиране на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата по разходоефективен и 
социално справедлив начин във всички 
държави членки, като се вземат 
предвид различните им изходни 
позиции.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Нужно е също така да се 
създаде подкрепа за необходимите 
инвестиции в нови устойчиви 
технологии, които са от съществено 
значение за постигане на целта за 
неутралност по отношение на 
климата. Във връзка с това е важно 
да се зачита технологичната 
неутралност, като същевременно се 
избягва какъвто и да било ефект на 
закрепостяване. Както е посочено в 
съобщението на Комисията, 
озаглавено „Стратегия за 
използването на водорода за 
неутрална по отношение на климата 
Европа“, водородът също така може 
да играе роля в подкрепа на 
ангажимента на Съюза най-късно до 
2050 г. да постигне въглеродна 
неутралност, особено в енергоемките 
сектори.

Изменение 19
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Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) В прехода си към неутралност 
по отношение на климата Съюзът 
трябва да запази 
конкурентоспособността на своята 
промишленост, по-специално на 
енергоемката си промишленост, 
включително чрез разработването на 
ефективни мерки за справяне с 
изместването на въглеродни емисии 
по съответстващ на правилата на 
СТО начин и да осигури еднакви 
условия на конкуренция между Съюза 
и трети държави, за да се избегне 
нелоялната конкуренция поради 
неизпълнение на политиките в 
областта на климата в 
съответствие с Парижкото 
споразумение.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) Напълно ефективната 
политика на Съюза в областта на 
климата следва да вземе мерки срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да разработи подходящи 
инструменти на търговската 
политика, като механизъм за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите, за да се справи с 
изместването и да защитава 
стандартите на Съюза и водещите 
участници в промишлените отрасли 
на Съюза.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и след 2050 г., за 
да защити хората и планетата срещу 
заплахата от опасното изменение на 
климата, като се стреми да постигне 
целите по отношение на температурата, 
залегнали в Парижкото споразумение, и 
следва научните препоръки на IPCC.

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на климата в 
дългосрочен план и да насърчава други 
международни партньори да 
възприемат сходни политики, за да 
защити хората, икономиката и 
тяхната природна среда от 
замърсяване и срещу заплахата от 
опасното изменение на климата, като се 
стреми да постигне дългосрочната цел 
по отношение на температурата за 
ограничаване на увеличението на 
температурата до 1,5 С спрямо 
прединдустриалните равнища, 
залегнала в член 2 от Парижкото 
споразумение и следваща научните 
препоръки на IPCC.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 

(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 
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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.

предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства, 
различните изходни позиции, вече 
положените усилия 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, и социалните, 
икономическите и екологичните 
разходи в резултат от недостатъчни 
действия за решения за инвестиции и 
планиране, като същевременно се 
гарантира разходната ефективност и 
технологична неутралност на 
политиките на Съюза при постигане 
на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция;

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Целта за нулеви нетни емисии 
на парникови газове в Съюза до 2050 г. 
следва да бъде постигната чрез 
социално справедлив и 
разходоефективен преход, като 
същевременно се отчитат 
различните изходни позиции на 
държавите членки по пътя към 
климатичната неутралност. 
Механизмите на Съюза за 
финансиране и подкрепа следва да 
бъдат съобразени със социалната и 
икономическата тежест на прехода, 
без да се засягат структурните и 
регионалните политики в 
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съответствие с Договорите. По-
специално механизмите, като 
Фондът за модернизация и групата за 
солидарност в рамките на схемата на 
ЕС за търговия с емисии (СТЕ), както 
и Фондът за справедлив преход, следва 
да получат необходимите подходящи 
финансови средства, за да допринесат 
за усилията, искани от засегнатите 
икономически сектори.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Създаването на устойчивост 
спрямо изменението на климата и 
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адаптацията към неизбежните 
последици от изменението на 
климата също изискват съвместни 
усилия от страна на икономическите 
и социалните сектори и 
съгласуваност в законодателството и 
политиките на Съюза.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. 
Предвид целта на Съюза за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., целта на 
Съюза по отношение на климата за 
2030 г. е завишена до намаляване на 
емисиите с поне 55% спрямо равнищата 
от 1990 г. Целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата следва да бъде постигната, 
наред с другото, чрез разработването 
и при необходимост 
преразглеждането на съответното 
законодателство на Съюза. Освен това 
до 30 юни 2021 г. въз основа на 
резултата от оценката на 
въздействието Комисията следва да 
направи оценка на начина, по който 
следва да се измени законодателството 
на Съюза, включително съответните 
части от пакета „Чиста енергия за 
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юни 2021 г. Комисията следва да 
направи оценка на начина, по който 
следва да се измени законодателството 
на Съюза за изпълнение на тази цел, за 
да се постигне намаляване на емисиите 
с 50—55 % в сравнение с 1990 г.

всички европейци“, за да се постигне 
предложената нова цел за намаляване 
на емисиите. След задълбочена оценка 
на въздействието, до 30 септември 
2025 г., Комисията следва също така 
да проучи възможностите за 
определяне на цел на Съюза за 2040 г. 
за намаляване на емисиите и по 
целесъобразност да представи 
предложения на Европейския 
парламент и на Съвета.

__________________ __________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За да се постигне целта за 
2030 г. в областта на климата и 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., Съюзът 
следва да продължи работата си за 
постигане на силна устойчива 
икономика, по-специално чрез 
засилване на усилията си да сведе до 
минимум и в крайна сметка 
постепенно да спре използването на 
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изкопаеми горива в срокове, 
съответстващи на целите на 
настоящия регламент, като 
същевременно отчита свързващата 
роля на природния газ в прехода към 
въглеродно неутрална икономика.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Комисията е разработила и 
приела няколко инициативи в 
секторното законодателство в 
областта на енергетиката, по-
специално по отношение на 
енергията от възобновяеми 
източници, енергийната 
ефективност, включително на 
енергийните характеристики на 
сградите. Тези инициативи следва да 
бъдат взети предвид в националния 
дългосрочен напредък в работата по 
постигане на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 

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

на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
да оцени дали всички мерки и 
законодателни предложения на Съюза 
са приведени в съответствие с целта 
за неутралност по отношение на 
климата и дали вземат мерки по 
отношение на въпросите, свързани с 
изменението на климата. Комисията 
следва също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или са 
недостатъчни за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

Изменение 30

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 

(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 
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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.

научни данни, включително докладите 
на IPCC, последния преглед в 
съответствие с член 14 от 
Парижкото споразумение и 
РКООНИК. 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 и световни 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.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване и 
да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии 
на парникови газове в Съюза до 2050 г. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
синдикалните организации, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване с 
течение на времето и да се 
подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, Комисията следва да 
направи оценка на вариантите за 
структурата и проекта на 
индикативен курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
климата и на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза най-късно до 
2050 г. и във връзка с това следва да 
представи законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.
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систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

__________________ __________________
37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По същността си изменението на 
климата е трансгранично 
предизвикателство и е необходимо 
координирано действие на равнището 
на Съюза за ефективно допълване и 
укрепване на националните политики. 
Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно постигането на 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г., не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен само от 
държавите членки, a поради своя мащаб 
и последици могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(23) По същността си изменението на 
климата е трансгранично 
предизвикателство и е необходимо 
координирано и солидарно действие на 
равнището на Съюза за ефективно 
допълване и укрепване на националните 
политики. Тъй като целите на 
настоящия регламент, а именно 
постигането на неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 2050 
г., не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен само от държавите 
членки, a поради своя мащаб и 
последици могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Добре функциониращият 
вътрешен енергиен пазар е важен 
компонент на енергийния преход и ще 
спомогне да го направи финансово 
жизнеспособен. На развитието на 
интелигентни и цифрови 
интегрирани електрически и 
газопреносни мрежи, които са в 
съответствие с климатичната и 
енергийната цел съответно трябва да 
се отдаде приоритетно значение в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) (мрежите TEN с Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ)). 
Програмите за възстановяване след 
епидемията от Covid-19 трябва също 
така да подкрепят развитието на 
транснационални енергийни мрежи. 
Необходими са ефективни и бързи 
процедури за вземане на решения, за да 
се подпомогне развитието на 
транснационална мрежа, по-
специално в сферата на ориентирана 
към бъдещето и съвместима с 
водорода газова инфраструктура.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Европейските сдружения, по-
специално в секторите на 
акумулаторните батерии и водорода, 
са от изключителна важност: 
координирани на европейско равнище, 
те предлагат големи възможности за 
процесите на регионално 
възстановяване след епидемията от 
Covid-19 и успешна структурна 
промяна. Законовите изисквания 
трябва да създадат рамка за иновации 
в благоприятна за климата 
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мобилност и в производството на 
енергия. Тези сдружения следва да 
получават подходяща подкрепа и 
финансиране и следва също така да 
бъдат част от бъдещата външна 
политика и от политиката за 
съседство, както и от търговските 
споразумения.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и бързо намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
увеличаване на поглъщанията от [..] 
поглътители в Съюза.

Изменение 37

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 във всяка държава членка 
най-късно до 2050 г. с намерението да 
се постигнат дългосрочните цели по 
отношение на температурата, посочени 
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, като 
същевременно се взема предвид 
императивът за справедлив преход на 
работната сила на базата, че 
устойчивите производствени 
иновации могат да насърчат 
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европейската промишлена сила в 
ключови пазарни сегменти и така да 
защитят и създадат достоен труд и 
качествени работни места.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент изменението 
на климата се признава като общо 
предизвикателство, което изисква 
общи решения въз основа на 
равноправен и справедлив преход. В 
духа на справедливостта, всяка 
държава членка и всеки икономически 
сектор следва да допринася за 
преодоляването на това 
предизвикателство.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от поглътители на 
парникови газове, изброени в част 2 от 
приложение V към Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Определение
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- „неутралност по отношение на 
климата“ означава нулеви нетни 
емисии на парникови газове в рамките 
на Съюза, за да се постигне баланс 
между вътрешните антропогенни 
емисии на Съюза по източници и 
поглъщанията от поглътители на 
парникови газове в рамките на Съюза;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите 
и поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии.

1. Емисиите и поглъщанията на 
парникови газове, регламентирани от 
законодателството на Съюза, трябва да 
се балансират в рамките на Съюза 
възможно най-скоро и най-късно до 
2050 г., с което до този краен срок ще се 
постигне намаление до нулеви нетни 
емисии на парникови газове в рамките 
на Съюза. Всяка държава членка 
трябва да постигне нулеви нетни 
емисии най-късно до 2050 г. След тази 
дата поглъщанията на парникови 
газове следва да надвишават 
емисиите.

Изменение 42

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 

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално, 
регионално и местно равнище, за да 
спомогнат за индивидуалното и в 
резултат на това колективното 
постигане на целта за нулеви нетни 
емисии, определена в параграф 1, като 
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насърчаването на справедливостта и 
солидарността между държавите 
членки.

вземат предвид значението на 
насърчаването на 
конкурентоспособността на Съюза, 
социалното и икономическото 
сближаване и защитата на 
уязвимите потребители, както и 
равноправието, солидарността и 
справедливия преход между държавите 
членки.

Изменение 43

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. С оглед на целта, определена в 
член 2, параграф 1, целта за 2030 г. за 
намаляване на вътрешните емисии на 
парникови газове от цялата 
икономика на Съюза трябва да бъде 
определена на поне 55% спрямо 
равнищата от 1990 г.

Изменение 44

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 

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени цялото относимо 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на целта за 2030 г., за да се 
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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.

даде възможност за постигане на 
целта на Съюза за климата, посочена 
в член 2, параграф 3, и целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1. 
Оценката на Комисията се 
придружава от законодателни 
предложения, когато това е 
целесъобразно.

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В срок до 30 септември 2025 г., 
в контекста на целта за неутралност 
по отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 1, и след задълбочена 
оценка на въздействието, Комисията 
проучва варианти за определяне на 
цел на Съюза за 2040 г. за намаляване 
на емисиите и по целесъобразност 
представя законодателни 
предложения на Европейския 
парламент и на Съвета. При 
проучването на вариантите за целта 
по отношение на климата за 2040 г. 
Комисията взема предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3. При оценката на 
въздействието се оценява начинът, 
по който ще трябва да бъде изменено 
законодателството на Съюза, 
свързано с изпълнението на тази цел.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 1. В срок до ... [дванадесет месеца 
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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.

от влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията представя 
законодателно предложение с 
индикативен курс на равнището на 
Съюза за постигане на целта на Съюза 
за 2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 3, и целта 
за неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена 
в член 2, параграф 3.

2. Курсът на Съюза, посочен в 
параграф 1, започва от ... [шест месеца 
от влизането в сила на 
законодателното предложение, 
посочено в параграф 1], и следва да 
бъде установен въз основа на етапни 
цели за 2 години.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
може да вземе предвид следните 
критерии:

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква -а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) социално-икономически 
отпечатък;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност, като се вземат 
предвид социалните, икономическите 
и екологичните разходи, породени от 
бездействието, забавянето на и 
недостатъчните действия в 
областта на климата;

Изменение 51

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 и на нейните 
ключови сектори, включително 
текущото състояние на развитието 
на европейските МСП чрез прилагане 
на теста за МСП;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична 
технология;

в) най-добрите налични 
технологии, тяхното настоящо 
навлизане на пазара и перспективите 
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за бъдещо внедряване на 
усъвършенствани нови технологии и 
водещи до пробив иновации, като 
същевременно се зачита принципът 
на технологична неутралност и се 
избягва евентуален ефект на 
закрепостяване;

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разходите за извеждане от 
експлоатация и рециклиране на 
съответните технологии, както и 
тяхното въздействие върху околната 
среда и биологичното разнообразие, 
включително въздействието на 
добива на суровини;

Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) ресурсна ефективност, 
икономическа достъпност, 
достъпност и сигурност на 
доставките на суровини;

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) наличност и разходи за 
нисковъглеродни и неутрални по 
отношение на климата изходни 
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суровини, енергия, необходима 
инфраструктура и нисковъглеродни 
технологии;

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) необходимостта от свеждане 
до минимум и в крайна сметка 
постепенно извеждане от употреба 
на изкопаеми горива и следователно 
премахване на зависимостта на 
Съюза от тях в срок, съответстващ 
на целите за климатична 
неутралност, определени в член 2, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
като същевременно отчитат ролята 
на природния газ при прехода към 
въглеродно неутрална икономика;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки, като се имат предвид 
различните изходни позиции и 
националните обстоятелства на 
държавите членки;

Изменение 58

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

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

е) необходимостта да се осигурят 
екологосъобразност, ефективност и 
напредък във времето в съответствие 
с член 4, параграф 3 от Парижкото 
споразумение;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) инвестиционни цикли, нужди и 
възможности и необходимост от 
предвидимост за секторите на 
икономиката и регулаторна 
стабилност за инвестиции, като 
същевременно се отчита рискът от 
блокирани на активи;

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) справедливо разпределение на 
тежестта и потенциала на 
секторите на икономиката за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, тяхната енергийна 
ефективност и предприетите усилия 
за инвестиции, свързани с 
декарбонизацията;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з



PE652.274v02-00 40/61 AD\1212562BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход за всички 
части на обществото, като се 
отчитат потенциалните социално 
икономически въздействия на 
бъдещите мерки;

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) оценка на енергийната бедност 
и уязвимост за всяка държава членка, 
напредъка по отношение на тяхното 
намаляване, включително оценка на 
надеждността на енергийните 
доставки;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;

и) международното развитие и 
предприетите усилия в световен 
мащаб, включително от трети 
държави за постигане на дългосрочните 
цели по отношение на климата, 
посочени от Парижкото споразумение, 
и крайната цел на Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква и a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) предотвратяване на 
изместването на въглеродни емисии и 
ефективни мерки за защита от 
изместване на въглеродни емисии, по-
специално в енергоемките отрасли, 
които се конкурират на световно 
равнище, и ролята на 
инструментите на търговската 
политика;

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) въглеродния отпечатък на 
крайните продукти и потреблението 
в Съюза;

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) необходимостта от 
насърчаване на използването на 
продукти от възобновяеми източници 
и кръговост във всички сектори;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 

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

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) целите на ООН за устойчиво 
развитие;

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) въздействието на пандемията 
от COVID-19 и на оттеглянето на 
Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 
от Съюза върху икономическото 
положение в Съюза и неговите 
ключови икономически сектори;

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) необходимостта да се 
гарантира съгласуваност със 
законодателството и другите цели на 
политиката на Съюза;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията извършва преглед 
на курса на Съюза, посочен в параграф 
1 от настоящия член, не по-късно от 
шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, и когато е 
целесъобразно, представя 
законодателно предложение за 
корекция на курса.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки и 
съответните институции на Съюза 
гарантират постоянен напредък в 
повишаването на капацитета за 
адаптиране, подобряването на 
научните изследвания, укрепването на 
устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата, както и в насърчаването на 
справедлив преход с цел постигане на 
целите на член 7 от Парижкото 
споразумение и целите за адаптиране, 
посочени в член 19 и приложение VIII 
към Регламент (ЕС) № 2018/1999.

Изменение 73

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 

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

основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка, и докладват тези 
стратегии и планове на Комисията в 
съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕС) № 2018/1999. Тези 
стратегии и планове включват мерки 
и действия в съответствие с 
националните цели и задачи, 
определени във връзка с адаптирането 
към изменението на климата, и 
осигуряват подходящо финансиране, 
включително чрез публични и частни 
източници.

Изменение 74

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията подпомага 
държавите членки в разработването 
на тези стратегии и планове като 
събира и предоставя данни за 
бъдещото въздействие на климата 
върху целия Съюз и подкрепя 
дейности за справяне със социалните 
аспекти на енергийната бедност.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 2 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

Изменение 76
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) колективния напредък на 
световно равнище в постигането на 
целите, посочени в член 2 на 
Парижкото споразумение;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) колективния напредък, 
постигнат от всички държави членки 
за постигането на целта за силен, 
устойчив промишлен сектор на 
икономиката на Съюза с високи 
достижения, както и за увеличаване 
на дела на промишлеността в БВП на 
Съюза;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) предприетите мерки и 
колективния напредък, постигнати 
от всички държави членки за 
постигане на целите на плановете за 
справедлив преход, така че нито една 
част от обществото и икономиката 
да не бъде изоставена;

Изменение 79
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) колективния напредък на 
всички държави членки по отношение 
на борбата срещу енергийната 
бедност;

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета тези оценки и 
техните заключения заедно с доклада 
за състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, и осигурява 
публичен достъп до тях.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 2 години след това Комисията 
преразглежда:

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

политиките на Съюза, включително 
секторното законодателство, с целта 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1, и съгласуваността им с 
развитието в световен мащаб в 
съответствие с целите на 
Парижкото споразумение;

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на напредък по 
отношение на промишлените цели на 
Съюза, както и за гарантиране на 
ефективна защита срещу изместване 
на въглеродни емисии;

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 - буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) адекватността на мерките на 
Съюза с оглед на постигането на 
целите на плановете за справедлив 
преход, така че нито една част от 
обществото и икономиката да не 
бъде изоставена;

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б в (нова)



PE652.274v02-00 48/61 AD\1212562BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на напредък в 
борбата с енергийната бедност;

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява всеки проект 
за мярка или законодателно 
предложение с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, 

4. Комисията оценява 
съответствието на всички 
проектомерки или законодателни 
предложения на Съюза с целта за 
неутралност по отношение на климата, 
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изразена с курса, посочен в член 3, 
параграф 1, преди приемането им, 
включва този анализ във всяка оценка 
на въздействието, придружаваща тези 
мерки или предложения, и оповестява 
резултата от тази оценка в момента на 
приемането.

определена в член 2, параграф 1, 
изразена с курса, посочен в член 3, 
параграф 1, и неговото въздействие 
върху обществото и икономиката, 
преди приемането им, и включва този 
анализ във всяка оценка на 
въздействието, придружаваща тези 
мерки или предложения, и оповестява 
тази оценка и нейните резултати в 
момента на приемането.

Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 30 септември 2023 г. и на всеки 2 
години след това Комисията оценява:

Изменение 89

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на 
съответните национални мерки за 
осигуряване на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4.

б) съответните национални мерки 
за осигуряване на напредък по 
отношение на адаптирането, посочено в 
член 4 и тяхната ефективност;

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въздействието на 
приложените мерки върху 
националното икономическо и 
социално положение;

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) въздействието на политиката 
в областта на климата върху 
създаването на промишлена 
стойност и нейния принос за по-
конкурентоспособна и устойчива 
икономика;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) предприетите мерки и 
напредъкът, осъществен от всяка 
държава членка за постигане на 
целите на плановете за справедлив 
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преход, така че нито една част от 
обществото и икономиката да не 
бъде изоставена;

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) националните мерки за 
осигуряване на напредък в борбата с 
енергийната бедност;

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
както и нивото на използване на 
националните ресурси и 
икономическото и социалното 
положение, Комисията установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, изразена в курса, посочен в 
член 3, параграф 1, или че са 
недостатъчни за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави 
постигнатия напредък и тези 
препоръки публично достояние.

Изменение 96
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) доклади на Европейската агенция 
за околна среда (ЕАОС) и Съвместния 
изследователски център (JRC) и 
съответните органи на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата;

Изменение 97

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 и световна 
статистика и данни, отчетени и 
прогнозни, включително данни, за 
резултатите на основните 
източници на емисии, както и за 
загубите от неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични; 
както и

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) последния глобален преглед, 
посочен в член 14 от Парижкото 
споразумение;

Изменение 99

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

г) най-добрите налични научни 
данни, включително последните 
доклади на IPCC; както и

г) най-добрите налични научни 
данни, включително последните 
доклади на IPCC и на 
Междуправителствената платформа 
за биологично разнообразие и 
екосистемни услуги (IPBES); както и

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията се ангажира с всички групи 
на обществото, за да им даде 
възможност да предприемат действия за 
изграждане на социално справедливо, 
неутрално и устойчиво на изменението 
на климата общество. Комисията 
подпомага приобщаващ и достъпен 
процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
регионалните и местните органи, 
заинтересованите страни от бизнеса, 
академичните среди, гражданите и 
гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
нуждите и действията, които да 
бъдат извършени, за да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Комисията и държавите 
членки насърчават всички части на 
обществото да определят своите 
цели за намаляване на своите емисии 
на парникови газове. Освен това 
Комисията може също така да използва 
многостепенните диалози в областта на 
климата и енергетиката, създадени от 
държавите членки съгласно член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.
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Изменение 101

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Упражняване на делегирането

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

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 2 – точка 11

Текст в сила Изменение

(2а) В член 2 точка 11 се заменя със 
следното:

(11) „цели на Съюза за 2030 г. в 
областта на енергетиката и климата“ 
означава задължителната за Съюза като 
цяло цел за 2030 г. за най-малко 40-
процентно намаление на вътрешните 
емисии на парникови газове от цялата 
икономика спрямо количествата от 
1990 г., обвързващата за Съюза като 
цяло цел за 2030 г. за най-малко 32-
процентен дял на енергията от 
възобновяеми източници в енергийното 
потребление на Съюза, водещата цел 
на равнището на Съюза за 2030 г. за 
подобрение на енергийна ефективност с 
поне 32,5%, както и целта за 2030 г. за 
15-процентна междусистемна 
електроенергийна свързаност, или 
евентуални последващи цели в това 

(11) „цели на Съюза за 2030 г. в 
областта на енергетиката и климата“ 
означава задължителната за Съюза като 
цяло цел за 2030 г. за намаление на 
вътрешните емисии на парникови газове 
от цялата икономика, съгласно член 2, 
параграф 3 от Регламент.../... 
[Законодателен акт за климата], 
обвързващата за Съюза като цяло цел за 
2030 г. за дела на енергията от 
възобновяеми източници, съгласно член 
3, параграф 1 от Директива (ЕС) 
2018/2001, водещата цел на равнището 
на Съюза за 2030 г. за подобрение на 
енергийната ефективност, съгласно 
член 1, параграф 1 от Директива 
2012/27/ЕС, както и целта за 2030 г. за 
15-процентна междусистемна 



PE652.274v02-00 56/61 AD\1212562BG.docx

BG

отношение, приети от Европейски 
съвет или от Европейския парламент 
и от Съвета за 2030 г.;

електроенергийна свързаност;

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) оценка на въздействието на 
планираните политики и мерки за 
постигане на целите, посочени в буква 
б) от настоящия параграф, включително 
тяхната съгласуваност с целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата], дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно Парижкото 
споразумение и дългосрочните 
стратегии, посочени в член 15;“;

е) оценка на въздействието на 
планираните политики и мерки, 
включително от гледна точка на 
икономическата 
конкурентоспособност на глобално 
равнище и въздействието върху 
промишлеността и обществото, и 
по-специално с оглед на борбата 
срещу енергийната бедност, за 
постигане на целите, посочени в буква 
б) от настоящия параграф, включително 
тяхната съгласуваност с целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата], дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно Парижкото 
споразумение и дългосрочните 
стратегии, посочени в член 15;

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
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националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, промишлената 
общност, инвеститорите и други 
заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.;

националните правила, в който 
гражданите, местните органи, 
академичните среди, организациите на 
гражданското общество, включително 
социалните партньори, 
синдикалните организации, 
промишлената общност, по-специално 
представители на МСП, и други 
заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
стратегиите за справедлив преход и 
секторните стратегии може да бъдат 
обсъждани в рамките на такъв диалог.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 15 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(5а) Член 15, параграф 1 се заменя 
със следното:

До 1 януари 2020 г. и след това до 
1 януари 2029 г. и на всеки 10 години 
след това всяка държава членка изготвя 
и представя пред Комисията своята 
дългосрочна стратегия, която е с 
перспектива за поне 30 години. 
Държавите членки следва, когато е 
необходимо, да актуализират тези 
стратегии на всеки пет години.

До 1 януари 2020 г. и след това до 1 
януари 2029 г. и на всеки 10 години след 
това всяка държава членка изготвя и 
представя пред Комисията своята 
дългосрочна стратегия, която е с 
перспектива до 2050 г. и за 30 години. 
Държавите членки следва, когато е 
необходимо, да актуализират тези 
стратегии на всеки пет години.
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт 
за климата];

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове от 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза, в 
контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК), за 
намаляване по разходоефективен 
начин на емисиите на парникови 
газове на Съюза и за насърчаване на 
поглъщанията от поглътители с 
оглед постигане на целите по 
отношение на температурата, 
заложени в Парижкото споразумение, 
така че да се постигне баланс между 
антропогенните емисии от 
източници и поглъщанията от 
поглътители на парникови газове в 
рамките на Съюза във възможно най-
ранен момент, най-късно до 2050 г., и 
по целесъобразност, да се постигнат 
отрицателни емисии след това;

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 29 – параграф 1 – буква а

Текст в сила Изменение

(6б) В член 29, параграф 1, буква а) 
се заменя със следното:
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a) напредъка на равнището на Съюза 
към постигането на целите на 
Енергийния съюз, включително, по 
отношение на първия десетгодишен 
период, целите на Съюза за 2030 г. в 
областта на енергетиката и климата, по-
специално с цел избягване на 
евентуалните различия в постигането на 
целите на Съюза за 2030 г. за енергията 
от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност;

a) напредъка на равнището на Съюза 
към постигането на целите за 
неутралност по отношение на 
климата, определени в Регламент 
…/… [Законодателен акт за 
климата], към постигането на курса 
на Съюза, посочен в член 3 от 
Регламент …/… [Законодателен акт 
за климата] и целите на Енергийния 
съюз, включително, по отношение на 
първия десетгодишен период, целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата, по-специално с 
цел избягване на евентуалните различия 
в постигането на целите на Съюза за 
2030 г. за енергията от възобновяеми 
източници и енергийната ефективност;
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