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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 за адаптацията 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 за 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 търговски 
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 
спазването на Договорите и включва еднакво всички държави членки при определянето 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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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 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) са 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, профсъюзите, 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 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, социално приемлив за 
всички, и 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.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3
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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, 
заетостта, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към справедливия, 
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“).

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът 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/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, 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 също така 
се движи по пътя на климатичната 
неутралност, по-специално чрез 
изграждането на солиден енергиен 
съюз, което включва целите за 2030 г. 
за енергийна ефективност и използване 
на енергия от възобновяеми източници, 
както е посочено в Директива 
2012/27/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета30, Директива (ЕС) 2018/2001 
на Европейския парламент и на 
Съвета31, както и чрез засилване на 
съответните законодателни мерки, 
включително в Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета32.

__________________ __________________
29СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 29СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
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2016 г. 2016 г.
30Директива 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 2006/32/ЕО 
(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

30Директива 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 2006/32/ЕО 
(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

31Директива (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).

31Директива (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).

32Директива 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).

32Директива 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).

Or. en

Изменение 4

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 среда34. 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. 

(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 среда34. 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 на 
основата на справедливостта и че 
успешният и справедлив преход ще 
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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.

изисква значителни публични и частни 
инвестиции. Европейският съвет също 
така призна, че държавите членки 
стартират от различни равнища по 
пътя към постигането на 
неутралност по отношение на 
климата, и 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.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между 
антропогенните емисии във всички 
отрасли на икономиката и 
поглъщанията на парникови газове чрез 
природни и технологични решения 
както на национално равнище, така и в 
целия Съюз до 2050 г. Всички държави 

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между докладваните 
антропогенни 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 
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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.

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 по справедлив и икономически 
ефективен начин, включително чрез 
компенсиране на оставащите емисии 
чрез поглъщания, постигнати в 
секторите или в държавите членки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Съществен елемент от 
политиката на Съюза в областта на 
климата следва да бъде не само да се 
определят целите, но и да се 
формулира пътят за постигането им, 
включително чрез мобилизиране на 
подходящи финансови ресурси, за да се 
даде възможност за необходимите 
инвестиции. Следва да се обърне 
специално внимание на социално-
икономическия отпечатък на 
прехода, включително чрез социални 
възможности и възможности за 
заетост, както и на 
предизвикателствата, свързани с 
енергийната сигурност.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Целта за неутралност по 
отношение на климата следва да бъде 
постигната така, че да се запази 
конкурентоспособността на ЕС, 
включително чрез разработване на 
ефективни мерки за справяне с 
изместването на въглеродни емисии 
по начин, съвместим с правилата на 
СТО.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Съюзът следва да продължи да 
се придържа към технологично 
неутрален подход в стремежа към 
неутралност по отношение на 
климата. Той следва да подхожда 
реалистично по отношение на 
зрелостта на технологиите, 
икономическата ефективност, 
оперативните и техническите 
предизвикателства, свързани с 
широкомащабното внедряване на 
възобновяеми енергийни източници и 
неговите последици за енергийната 
сигурност.

Or. en
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Изменение 9

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 и тяхната природна 
среда от замърсяване и 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.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Целта за нулеви нетни емисии 
на парникови газове в Съюза до 2050 г. 
следва да бъде постигната чрез 
социално справедлив и икономически 
ефективен преход. Като се вземе 
предвид, че в отделните държави 
членки икономическите сектори се 
намират на различни стартови 
равнища по пътя към неутралност по 
отношение на климата, 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 съответствие с 
Договорите. По-специално 
механизмите, като Фондът за 
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модернизация и групата за 
солидарност в рамките на схемата на 
ЕС за търговия с емисии (СТЕ), както 
и Фондът за справедлив преход, следва 
да бъдат увеличени пропорционално 
на усилията, които се изискват от 
засегнатите сектори.

Or. en

Изменение 11

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 

(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. 
Оценката на въздействието следва да 
включва сценарии за последствията 
от кризи в случаите на неочаквани 
събития, като пандемията от Covid-
19, както и необходимата подкрепа за 
постигане на целта за неутралност в 
случай на криза. На основата на 
цялостна оценка на въздействието, 
включително на последствията от 
кризата с Covid-19, 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 декември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
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изменение на настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 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.

по отношение на климата за 2030 г. Ако, 
въз основа на предварително съгласие 
на Европейския съвет, тя 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 декември 2021 г. Комисията 
следва да направи оценка дали следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на тази цел.

__________________ __________________
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).

Or. en

Изменение 12

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 

(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 



PE652.274v01-00 14/36 PA\1205005BG.docx

BG

напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
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 
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.

напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
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 
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.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че 

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Комисията следва да използва 
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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.

европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

Or. en

Обосновка

Връзката на оценката с Регламента относно таксономията ще доведе до изключване 
на някои технологии, които са от съществено значение за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и които са в съответствие с докладите на 
Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) и MAE.

Изменение 14

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 

(21) Всички ключови сектори на 
икономиката, а именно 
електрическата енергия, 
промишлеността, транспорта, 
енергията за отопление и охлаждане 
и строителния сектор, селското 
стопанство, отпадъците и 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство (ЗПЗГС), ще трябва да 
работят заедно за постигане на 
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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 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

неутралност по отношение на 
климата. 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. За да се осигурят 
предвидимост и доверие и за да се 
постигне ангажираност на всички 
участници от стопанския сектор, 
включително предприятията, 
работниците, инвеститорите и 
потребителите, Комисията следва да 
изготви насоки за секторите на 
икономиката, които могат да 
допринесат в най-голяма степен за 
постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата. Насоките следва да 
съдържат индикативни курсове за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в тези сектори на равнището 
на Съюза. Това ще даде сигурност на 
тези сектори да предприемат 
подходящи мерки, да планират 
необходимите инвестиции и също 
така съответно ще ги подпомогне да 
се движат по пътя на прехода. 
Същевременно това ще послужи и 
като механизъм за ангажиране на 
секторите в търсенето на решения за 
неутралност по отношение на 
климата.

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

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Насоките за секторите на 
икономиката следва да бъдат 
разработени чрез 
институционализиран диалог и обмен 
на информация между създателите 
на политики и основните 
заинтересовани страни, като 
представителите на 
предприемаческите кръгове, 
профсъюзите, гражданското 
общество и в тясно сътрудничество с 
държавите членки.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Договорените курсове следва да 
отразяват напредъка във времето; 
преразглеждането обаче следва да 
дава възможност за гъвкавост при 
възникването на извънредни 
обстоятелства, особено в ситуации 
на криза. Икономическите сектори, и 
по-специално малките и средните 
предприятия (МСП), се нуждаят от 
сигурност и предсказуемост, на които 
да базират своите решения и 
инвестиции; следователно 
преразглеждането на курсовете не 
следва да води до намаляване на 
предсказуемостта на екологичния 
преход.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с ангажимента на 
Комисията към принципите за по-добро 
законотворчество следва да се търси 
съгласуваност на инструментите на 
Съюза по отношение на намаляването 
на емисиите на парникови газове. 
Системата за измерване на напредъка 
към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
както и съгласуваността на мерките, 
предприети за тази цел, следва да са 
основани и съгласувани с рамката за 
управление, определена в Регламент 
(ЕС) 2018/1999. По-специално 
системата за редовно докладване и 
последователността на оценката и 
действията на Комисията въз основа на 
докладването следва да бъдат приведени 
в съответствие с изискванията за 
предоставяне на информация и доклади 
от държавите членки, въведени с 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Поради това 
Регламент (ЕС) 2018/1999 следва да 
бъде съответно изменен, за да се включи 
целта за неутралност по отношение на 
климата в съответните разпоредби.

(22) В съответствие с ангажимента на 
Комисията към принципите за по-добро 
законотворчество следва да се търси 
съгласуваност на инструментите на 
Съюза по отношение на намаляването 
на емисиите на парникови газове. 
Системата за измерване на напредъка 
към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
както и съгласуваността на мерките, 
предприети за тази цел, следва да са 
основани и съгласувани с рамката за 
управление, определена в Регламент 
(ЕС) 2018/1999. По-специално 
системата за редовно докладване и 
последователността на оценката и 
действията на Комисията въз основа на 
докладването следва да бъдат приведени 
в съответствие с изискванията за 
предоставяне на информация и доклади 
от държавите членки, въведени с 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Поради това 
Регламент (ЕС) 2018/1999 следва да 
бъде съответно изменен, за да се включи 
в съответните разпоредби целта за 
неутралност по отношение на климата и 
механизъм за ангажиране на 
ключовите сектори на икономиката в 
постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По същността си изменението на (23) По същността си изменението на 
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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.

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.

Or. en

Изменение 19

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 постепенно намаляване на емисиите 
на парникови газове и увеличаване на 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители в Съюза.

Or. en
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Изменение 20

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. Най-късно до 2050 г. 
докладваните в целия Съюз емисии и 
поглъщания на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза, трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се постигне 
намаление на емисиите до нулеви 
нетни емисии в съответствие със 
Заключенията на Европейския съвет 
от 12 декември 2019 г. и с целите на 
Парижкото споразумение.

Or. en

Обосновка

The greenhouse gas inventory reports sent annually by Member States  to the Climate 
Convention (UNFCCC) contain REPORTED values of emissions and removals.  Climate 
neutrality, therefore, is based on the principle of what the atmosphere "sees" (contrary to 
"accounted" emissions and removals which measure progress towards a specific political 
target). For this reason it is important to emphasize that this type of emission data (reported) 
should be used in the legislation regarding the objective of climate neutrality. Reported 
emission and removals are also used in submitted Long Term Strategies by Member States 
and in the Commission's "Clean Planet for all" communication. Therefore this wording is 
important for clarity reasons.

Изменение 21

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, 

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, 
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определена в параграф 1, като вземат 
предвид значението на насърчаването 
на справедливостта и солидарността 
между държавите членки.

определена в параграф 1, като 
същевременно осигуряват 
справедливост и солидарност, както 
и вземат предвид различните 
стартови равнища, капацитет и 
усилия на държавите членки.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До декември 2020 г. въз основа 
на задълбочена оценка на 
въздействието, отразяваща 
икономическото положение след 
Covid-19, и като се обърне специално 
внимание на потенциала за 
намаляване и поглъщане по сектори, 
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. Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, и въз 
основа на предварително съгласие на 
Европейския съвет, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност.

Or. en

Обосновка

A longer timeframe for the Commission's impact assessment is required as important 
information is currently missing, in particular the NECP of some Member States, as well as 
an in-depth analysis of the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Moreover, the 
Regulation must not prejudge the outcome of the assessment nor of the potential increase of 
the emission reductions targets. So far all energy and climate targets were agreed at the 
European Council level, in line with its role to set the EU's strategic priorities. Any 
amendment to climate targets is therefore subject to a prior agreement by the European 
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Council.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. До декември 2021 г. Комисията 
прави оценка дали има нужда от 
изменение на законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се даде възможност да се 
постигне преразгледаната цел за 
2030 г., определена в член 2, параграф 
3, и да се постигне целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
разглежда предприемането на 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Or. en

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До декември 2020 г. Комисията 
изготвя план с подробни мерки, които 
да бъдат предприети на равнището 
на Съюза, за да се гарантира, че са 
мобилизирани подходящите ресурси, 
за да се даде възможност да се 
направят необходимите инвестиции 
за постигане на неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза.

Or. en
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Обосновка

Като се отчита, че икономическите сектори в различните държави членки се 
намират на различни стартови равнища по пътя към климатична неутралност, 
механизмите на Съюза за финансиране и подкрепа следва да бъдат съобразени със 
социалната и икономическата тежест на прехода.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Курс за постигане на неутралност по 

отношение на климата
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 9 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
определяне на курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, до 2050 г. Най-късно в срок 
от шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, 
Комисията преразглежда курса.
2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена 
в член 2, параграф 3.
3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, 
Комисията взема предвид следното:
a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;
б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;
в) най-добрата налична 
технология;
г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност 
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на доставките;
д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;
е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък 
във времето;
ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;
з) необходимостта от справедлив 
и социално приемлив преход;
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;
й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Насоки за секторните курсове за 

постигане на неутралност по 
отношение на климата

1. До ... [шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията изготвя 
насоки за индикативните курсове на 
равнището на Съюза за различните 
икономически сектори, за да помогне 
на тези сектори да допринесат за 
постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
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климата най-късно до 2050 г., както е 
посочено в член 2, параграф 1.
2. Насоките, посочени в параграф 
1, обхващат намаляването на 
емисиите и увеличаването на 
поглъщанията в следните сектори:
a) електрическа енергия;
б) промишленост;
в) транспорт;
г) енергия за отопление и 
охлаждане;
д) сгради;
е) селско стопанство;
ж) отпадъци и земеползване, 
промени в земеползването и горско 
стопанство (ЗПЗГС);
з) всеки друг сектор, чийто 
принос е от значение за постигането 
на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 1.
3. Курсовете започват от... 
[шест месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент].
4. В насоките, посочени в 
параграф 1, Комисията взема предвид 
следното:
a) социално-икономически 
отпечатък;
б) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;
в) конкурентоспособност на 
сектора в рамките на световната 
икономика;
г) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;
д) най-добрата налична 
технология;
е) разходите за извеждане от 
експлоатация и рециклиране на 
съответните технологии, както и 
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тяхното въздействие върху околната 
среда и биологичното разнообразие, 
включително въздействието на 
добива на суровини; (
ж) енергийна ефективност, 
финансова достъпност на енергията 
и сигурност на доставките;
з) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;
и) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност във времето;
й) инвестиционни нужди и 
възможности, както и усилия за 
енергийна ефективност и 
инвестиции, свързани с 
декарбонизацията, предприета от 
различни сектори;
к) необходимостта от справедлив 
и социално приемлив преход;
л) международното развитие и 
предприетите усилия от трети 
държави за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;
м) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.
5. Комисията прави преглед на 
насоките, ако установи, че е 
настъпила съществена промяна в 
някой от посочените в параграф 4 
фактори.

Or. en

Обосновка

Важно е всички ключови сектори на икономиката да допринасят за постигането на 
целта за неутралност по отношение на климата. Всички сектори, обхванати от 
схемата за търговия с емисии (СТЕ), и секторите, които не са обхванати от СТЕ, 
следва да положат сравними усилия и да се ангажират с постигането на решения за 
неутралност по отношение на климата.



PA\1205005BG.docx 27/36 PE652.274v01-00

BG

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) колективния напредък на всички 
държави членки за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1;

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) напредъкът в следването на 
секторните курсове, посочени в член 
3а, параграф 1;

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съгласуваността на мерките на 
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;

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

Or. en
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Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) релевантността на 
секторните курсове, посочени в 
член 3а, параграф 1, спрямо 
способността на секторите за 
напредък към целта за неутралност;

Or. en

Изменение 31

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 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.

Or. en
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Изменение 32

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, 
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.

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 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.

Or. en

Изменение 33

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

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 
определените национални мерки, 
вземащи 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;

Or. en

Обосновка

Целта за неутралност по отношение на климата може да бъде постигната само ако 
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намаляването или поглъщанията се извършват и от „неенергийните сектори“, 
включително земеползването, промените в земеползването и горското стопанство 
(LULUCF). Националните планове в областта на енергетиката и климата съдържат 
основно информация, свързана с енергетиката, и следователно не са достатъчни, за 
да се направи оценка на напредъка.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) съответствието на мерките, 
предприети от секторите, със 
секторните курсове, посочени в член 
3а, параграф 1;

Or. en

Изменение 35

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

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.

Or. en

Обосновка

Държавите членки отговарят за оценката на „адекватността“ на националните 
мерки въз основа на националните си обстоятелства.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
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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, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с целта, посочена в член 2, 
параграф 1, или 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 тези 
препоръки публично достояние.

Or. en

Обосновка

Държавите членки отговарят за оценката на „адекватността“ на националните 
мерки въз основа на националните си обстоятелства.

Изменение 37

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 на 
съответните органи на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата;

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в
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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, включително данни 
за резултатите на основните 
източници на емисии, както и за 
загубите от неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични;

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Подобно общо позоваване като „всякаква допълнителна информация“ намалява 
правната сигурност между държавите членки, тъй като те рискуват да бъдат 
оценени на базата на много различни документи с много различен произход и 
достоверност. Връзката на оценката с Регламента относно таксономията ще 
доведе до изключване на някои технологии, които са от съществено значение за 
постигане на целта за неутралност по отношение на климата и които са в 
съответствие с докладите на Междуправителствения комитет по изменение на 
климата (IPCC) и MAE.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 9
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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. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. 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 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
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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.

Or. en

Обосновка

Курсовете за ключовите сектори на икономиката следва да бъдат установени под 
формата на насоки. Определянето на целта за неутралността по отношение на 
климата за 2050 г. в законодателството само по себе си прави целта обвързваща и 
предоставя дългосрочна посока за икономиката на ЕС. Определянето на курсове чрез 
делегирани актове в допълнение на тази цел поражда единствено регулаторна 
несигурност.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент ЕС 2018/1999
Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 3, параграф 2 се добавя 
следната буква га):
„га) описание на степента, в която 
секторните курсове, посочени в член 
3а, параграф 1 от Регламент .../... 
[Законодателен акт за климата], се 
планира да бъдат използвани във 
връзка с целта на различни сектори за 
неутралност по отношение на 
климата“;
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Or. en

Обосновка

Добавя се друг раздел на интегрираните национални планове в областта на 
енергетиката и климата, за да се осъществява мониторинг как секторите планират 
да вземат предвид курсовете в своите стратегии за декарбонизация.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент ЕС 2018/1999
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) член 11 се заменя със следното: (5) член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката

„Член 11

Многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката

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

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, 
предприемаческите кръгове, 
инвеститорите и други заинтересовани 
страни, включително представители 
на секторите, посочени в член 3а, 
параграф 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], 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 
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областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.“;

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент ЕС 2018/1999
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В член 29 параграф 1 се заменя 
със следното:
1. До 31 октомври 2021 г. и на 
всеки две години след това Комисията 
извършва оценка, по-специално въз 
основа на интегрираните национални 
доклади за напредъка в областта на 
енергетиката и климата, на 
секторните курсове, посочени в 
член 3а, параграф 1 от Регламент.../... 
[Законодателен акт за климата], на 
друга информация, докладвана 
съгласно настоящия регламент, на 
показателите и на европейската 
статистика и данни, когато такива 
са налични:

Or. en


