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• Въглеродните поглътители на ЕС фактически ще повишат целта за намаляване на
емисиите до 2030 г. на 57 %

• Бюджетът за парникови газове трябва да ръководи целта за 2040 г.

• Нов независим научен орган на ЕС за мониторинг на напредъка
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Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за
намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %.
 
Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да
достигне 57 %.
 
Парламентът  одобри  законодателния  акт  за  климата,  договорен  неофициално  с
държавите  членки  през  април,  с  442  гласа  „за“,  203  гласа  „против“  и  51  гласа
„въздържал се“. Той превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за
неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение. Той
предоставя  на  европейските  граждани  и  предприятия  правната  сигурност  и
предвидимост, от които те се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще
се стреми към отрицателни емисии.
 
Засилване на амбициите през 2030 г.
 
Новият  европейски  законодателен  акт  за  климата  увеличава  целта  на  ЕС  за
намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в
сравнение с нивата от 1990 г. В допълнение, предстоящото предложение на Комисията
относно Регламента за земеползване и горско стопанство (ЗПЗГС) за регулиране на
емисиите  и  поглъщанията  на  парникови  газове  от  земеползването,  промените  в
земеползването и горското стопанство ще увеличи въглеродните поглътители в ЕС и по
този начин фактически ще увеличи целта на ЕС за 2030 г. на 57 %.
 
Бюджетът за парникови газове трябва да ръководи предстоящата цел за 2040 г.
 
Комисията ще направи предложение за цел за 2040 г.  най-късно шест месеца след
първия  глобален  преглед  през  2023  г.,  предвиден  в  Парижкото  споразумение.  В
съответствие с предложението на Парламента, Комисията ще публикува максималното
количество емисии на парникови газове, което се очаква, че ЕС може да отделя до
2050 г., без това да застрашава ангажиментите на ЕС по Споразумението. Този т.нар.
„бюджет на ПГ“ ще бъде един от критериите за определяне на преразгледаната цел на
ЕС за 2040 г.
 
До 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще направи оценка
на  колективния  напредък,  постигнат  от  всички  държави  от  ЕС,  както  и  на
съгласуваността  на  националните  мерки  за  постигане  на  целта  на  ЕС  да  стане
неутрален  по  отношение  на  климата  до  2050  г.
 
Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата
 
Като се има предвид значението на независимите научни консултации и въз основа на
предложение на Парламента, ще бъде създаден Европейски научен консултативен
съвет по изменението на климата, който да наблюдава напредъка и да оценява дали
европейската политика е в съответствие с тези цели.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_enhttps:/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162-AM-177-177_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


Цитат
 
Докладчикът на Парламента Юте Гутеланд (С&Д, Швеция) заяви: "Горда съм, че най-
накрая имаме закон за климата. Потвърдихме цел за нетно намаляване на емисиите с
най-малко  55  %,  по-близо  до  57  %  до  2030  г.,  съгласно  нашето  споразумение  с
Комисията.  Бих  предпочела  да  бяхме  отишли  още  по-далеч,  но  това  е  добро
споразумение, основано на научни данни, което ще доведе до голяма промяна. Сега ЕС
трябва да намали емисиите през следващото десетилетие повече отколкото през
предходните три десетилетия, взети заедно. Имаме нови и по-амбициозни цели, които
могат да вдъхновят повече държави да увеличат усилията си."
 
Следващи стъпки
 
Очаква  се  споразумението  скоро  да  бъде  одобрено  от  Съвета  на  ЕС.  След  това
регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни
по-късно. Комисията планира да представи поредица от предложения на 14 юли 2021 г.,
за да може ЕС да постигне по-амбициозната цел за 2030 г.
 
Контекст
 
Парламентът изигра важна роля в усилията за по-амбициозно законодателство на ЕС в
областта  на  климата  и  обяви  извънредна  ситуация  в  областта  на  климата  на  28
ноември  2019  г.
 
Допълнителна информация
Приетият текст (24.06.2021)
Видеозапис от пленарния дебат (24.06.2021)
Процедурно досие
Пресконференция с Юте Гутеланд (С&Д, Швеция) и Паскал Канфен (Renew, Франция)
(21.4.2021 г)
Общ преглед на Службата на ЕП за парламентарни изследвания Европейския
законодателен акт за климата (3.6.2021 г.)
Общ преглед на Службата на ЕП за парламентарни изследвания Изменението на
климата и действия в областта на климата
Мултимедиен материал
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e8e91998-7402-cae9-d874-ee9aeea3a596&date=20210624
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
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