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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложението за решение на Съвета 

относно сключването, от името на Европейския съюз, на Парижкото 

споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 

 

Декларация на Съюза, направена в съответствие с член 20, параграф 3 от 

Парижкото споразумение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложението за решение на Съвета 

относно сключването, от името на Европейския съюз, на Парижкото 

споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 

 

Декларация на Съюза, направена в съответствие с член 20, параграф 3 от 

Парижкото споразумение 

Към момента членки на Европейския съюз са следните държави: Кралство Белгия, 

Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република 

Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, 

Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република 

Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, 

Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република 

Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката 

република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия.  

Европейският съюз декларира, че съгласно Договора за функционирането на 

Европейския съюз, и по-специално член 191 и член 192, параграф 1 от него, той 

разполага с компетентност за сключване на международни споразумения и за 

изпълнение на задълженията, произтичащи от тях, с което допринася за постигане на 

следните цели: 

- опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; 

- защита на здравето на хората; 

-  разумно и рационално използване на природните ресурси; 

- както и насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с 

регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с 

изменението на климата. 

 

Европейският съюз декларира, че задълженията, които се съдържат в неговия планиран 

национално определен принос, представен на 6 март 2015 г., ще бъдат изпълнени чрез 

действия на Съюза и неговите държави членки в рамките на съответната им 

компетентност. 

Европейският съюз ще продължи да предоставя редовно информация относно 

съответните правни инструменти на Европейския съюз, приети за изпълнение на 

задълженията му в рамките на неговите национално определени приноси в 

съответствие с член 20, параграф 3 от споразумението. 

 


