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Съобщение за пресата
Люксембург, 20 ноември 2019 г.

Докладването относно емисиите на
парникови газове в ЕС е добро, но е
необходима по-качествена информация за
бъдещото им намаляване, посочват
одиторите
Нов доклад на Европейската сметна палата заключава, че данните за емисиите на
парникови газове в ЕС се докладват съгласно международните изисквания, а
инвентаризациите на емисиите са се подобрили с времето. Необходима е обаче покачествена информация за конкретни сектори като земеделието и горското стопанство,
заявяват одиторите. Според тях са необходими и още усилия за подобряване на
докладването относно това как политиките на ЕС и националните политики допринасят за
постигането на целите за намаляване на емисиите за 2020 г., 2030 г. и 2050 г.
ЕС участва в глобалните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове и е
поставил за цел да намали емисиите си с 20 % до 2020 г., с 40 % до 2030 г. и с 80 – 95 % до
2050 г. За да могат да наблюдават напредъка към постигането на тези цели, ЕС и държавите
членки докладват ежегодно данни от своите инвентаризации на парникови газове. Те
изготвят и прогнози, които се използват за оценка на бъдещия напредък в намаляването на
емисиите и за индикация дали политиките и мерките, насочени към това, ще бъдат
ефективни.
Одиторите разгледаха дали Европейската комисия, подпомагана от Европейската агенция
за околната среда, извършва необходимите проверки на качеството на инвентаризациите
на емисиите на парникови газове в ЕС и на информацията за планираното намаляване на
емисиите на ниво ЕС.
Сметната палата установи, че инвентаризациите на ЕС и на държавите членки включват
седемте основни парникови газове и всички ключови сектори, както се изисква от
международните правила за докладване. Одиторите посочват също, че инвентаризацията
на емисиите на парникови газове в ЕС се е подобрила с времето. Прегледът на качеството
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на eca.europa.eu.
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на инвентаризациите е задоволителен и като цяло общото равнище на несигурност е
намаляло през последните години, въпреки че за сектора на земеползването, промените в
земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) проверителите не извършват същите видове
проверки, както за другите сектори.
„Намаляването на емисиите на парникови газове, а с това и на глобалното затопляне, е
основно предизвикателство за ЕС“, заяви Николаос Милионис, членът на Европейската
сметна палата, който отговаря за изготвянето на доклада. „Комисията се стреми да
представя точни данни за нивата на емисиите. Сега остава да се усъвършенстват
данните за тенденциите и прогнозите за въздействието на политиките.“
За да постигне намаляване на емисиите до 2020 г., ЕС е определил целеви нива, които
засягат по-голямата част от докладваните данни, в т.ч. международната авиация. Първите
цели за сектора на ЗПЗГС обаче са определени за 2030 г., а за международното
корабоплаване — за 2050 г., без да са въведени етапни цели за ЕС или мерки за
намаляване на емисиите. Насоките и помощта от ЕС са помогнали на държавите членки да
подобрят своите прогнози. Одиторите обаче предупреждават, че Комисията не е оценила
риска от значителни отклонения от собствения ѝ общ референтен сценарий за ЕС.
Понастоящем обобщените прогнози на държавите членки след 2023 г. сочат по-ниски
равнища на намаляване на емисиите, отколкото в референтния сценарий на Комисията.
Комисията представи неотдавна стратегическа дългосрочна визия за постигане на
неутралност по отношение на климата до 2050 г. Тя също така е разработила няколко пътни
карти за развитието на секторите, които са отговорни за почти 70 % от емисиите, като
например транспорта и енергетиката. За други ключови сектори обаче няма такива
специални пътни карти, например за селското стопанство и ЗПЗГС, тъй като Общата
селскостопанска политика се определя за 7-годишен период. На последно място, въпреки
че Комисията извършва проверки на качеството на информацията, представена от
държавите членки, докладването относно въздействието на изпълняваните понастоящем
мерки остава непълно. Следователно Комисията не може да представи подробна картина
на това как политиките и мерките на ЕС и държавите членки допринасят за постигането на
планираните намаления на емисиите за 2020 г., 2030 г. и 2050 г.
Бележки към редакторите
По оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата на ООН, до
момента причинените от човека емисии на парникови газове са довели до повишаване на
глобалната температура с приблизително 1,0 °C спрямо нивата от прединдустриалния
период. Някои от последиците от това повишаване са покачването на морското равнище и
по-екстремните метеорологични явления. Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата (РКООНИК), която има за цел стабилизиране на концентрациите на
парникови газове, е подписана през 1992 г. По-нататъшни стъпки в тази посока са
предприети с Протокола от Киото (1997 г.) и, неотдавна, с Парижкото споразумение (2015
г.). До 2017 г. ЕС е намалил емисиите си с 21,7 % спрямо равнищата от 1990 г.
Специален доклад № 18/2019 „Емисии на парникови газове в ЕС – докладването на емисиите
е добро, но е необходима по-качествена информация за бъдещото им намаляване“ е
публикуван на уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Докладът
следва други публикации на ЕСП през последните години по теми, тясно свързани с емисиите
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на парникови газове, по-специално Специален доклад относно Европейските икономически
сметки за околната среда и Преглед на докладването за устойчиво развитие в ЕС.
Сметната палата представя своите специални доклади на Европейския парламент и на
Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти,
бизнеса и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките,
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват.
Лице за контакт с пресата за този доклад
Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502

3

