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1.7.2015 A8-0215/2 

Изменение  2 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 21 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  –като взе предвид петицията, 

озаглавена  „Да спрем разхищаването 

на храни в Европа!“, 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Изменение  3 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че Парламентът 

неколкократно призова Комисията да 

определи показатели и правно 

обвързващи цели за ефективното 

използване на ресурсите; 

Н. като има предвид, че Парламентът 

неколкократно призова Комисията да 

определи показатели и цели за 

ефективното използване на ресурсите; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Изменение  4 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. настоятелно призовава Комисията до 

края на 2015 г. да предложи обвързваща 

цел за по-ефективно използване на 

ресурсите с 30 % на равнище ЕС до 

2030 г. в сравнение с равнищата от 

2014 г., както и индивидуални цели за 

всяка държава членка; подчертава, че 

преди целите за ефективно използване 

на ресурсите да могат да бъдат 

приложени, те трябва да са подкрепени 

от показатели; 

19. настоятелно призовава Комисията до 

края на 2015 г. да предложи цел за по-

ефективно използване на ресурсите с 

30 % на равнище ЕС до 2030 г. в 

сравнение с равнищата от 2014 г., както 

и индивидуални цели за всяка държава 

членка; подчертава, че преди целите за 

ефективно използване на ресурсите да 

могат да бъдат приложени, те трябва да 

са подкрепени от показатели; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Изменение  5 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. настоятелно призовава Комисията да 

представи обявеното предложение за 

преразглеждане на законодателството в 

областта на отпадъците до края на 

2015 г., като прилага надлежно 

йерархията на отпадъците, и да включи 

следните точки:  

– ясни и недвусмислени определения; 

– разработване на мерки за 

предотвратяване на генерирането на 

отпадъци; 

– определяне на задължителни цели за 

намаляване на отпадъците за битовите, 

търговските и промишлените отпадъци, 

които да бъдат постигнати до 2025 г.; 

– определяне на ясни минимални 

стандарти за разширена отговорност на 

производителите, за да се гарантира 

прозрачността и рентабилността на 

схемите за разширена отговорност на 

производителя; 

– прилагане на принципа „плащаш, ако 

изхвърляш“ (pay-as-you-throw) за 

остатъчни отпадъци, в съчетание със 

задължителни схеми за разделно 

събиране на отпадъци по отношение на 

хартията, металите, пластмасата и 

стъклото, с цел да се спомогне за високо 

качество на рециклираните материали;  

35. настоятелно призовава Комисията да 

представи обявеното предложение за 

преразглеждане на законодателството в 

областта на отпадъците до края на 

2015 г., като прилага надлежно 

йерархията на отпадъците, и да включи 

следните точки:  

– ясни и недвусмислени определения; 

– разработване на мерки за 

предотвратяване на генерирането на 

отпадъци; 

– определяне на задължителни цели за 

намаляване на отпадъците за битовите, 

търговските и промишлените отпадъци, 

които да бъдат постигнати до 2025 г.; 

– определяне на ясни минимални 

стандарти за разширена отговорност на 

производителите, за да се гарантира 

прозрачността и рентабилността на 

схемите за разширена отговорност на 

производителя; 

– прилагане на принципа „плащаш, ако 

изхвърляш“ (pay-as-you-throw) за 

остатъчни отпадъци, в съчетание със 

задължителни схеми за разделно 

събиране на отпадъци по отношение на 

хартията, металите, пластмасата и 

стъклото, с цел да се спомогне за високо 

качество на рециклираните материали;  
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въвеждане на задължително разделно 

събиране на биологичните отпадъци до 

2020 г.; 

– повишаване на целите за 

рециклиране/подготовка за повторна 

употреба до най-малко 70 % от твърдите 

битови отпадъци и рециклиране на най-

малко 80% от отпадъците от опаковки 

до 2030 г., въз основа на надежден 

метод на отчитане, като се 

предотвратява отчитането на 

изхвърлени отпадъци (депонирани или 

изгорени) като рециклирани отпадъци и 

като се използва един и същ 

хармонизиран метод за всички държави 

членки с външно проверени 

статистически данни; задължение за 

рециклиращите предприятия да 

докладват за входящите количества, 

които постъпват в инсталацията за 

сортиране на отпадъци, както и за 

изходящите количества рециклирани 

материали, които излизат от 

инсталациите за рециклиране; 

– строго ограничаване на изгарянето на 

отпадъци, със или без оползотворяване 

на енергията, до 2020 г., така че то да се 

прилага само за отпадъците, които не 

подлежат на рециклиране и 

биоразграждане; 

– задължително, постепенно намаляване 

на депонирането на отпадъци, 

осъществявано в съответствие с 

изискванията за рециклиране, на три 

етапа (2020 г., 2025 г. и 2030 г.), което 

да доведе до забрана на всякакво 

депонирането, освен за определени 

опасни отпадъци и остатъчни отпадъци, 

за които депонирането е най-

екологичният вариант; 

– въвеждане на такси за депониране и 

изгаряне; 

 

въвеждане на задължително разделно 

събиране на биологичните отпадъци до 

2020 г.; 

– повишаване на целите за 

рециклиране/подготовка за повторна 

употреба до най-малко 70 % от твърдите 

битови отпадъци и рециклиране на най-

малко 80% от отпадъците от опаковки 

до 2030 г., въз основа на надежден 

метод на отчитане, като се 

предотвратява отчитането на 

изхвърлени отпадъци (депонирани или 

изгорени) като рециклирани отпадъци и 

като се използва един и същ 

хармонизиран метод за всички държави 

членки с външно проверени 

статистически данни; задължение за 

рециклиращите предприятия да 

докладват за входящите количества, 

които постъпват в инсталацията за 

сортиране на отпадъци, както и за 

изходящите количества рециклирани 

материали, които излизат от 

инсталациите за рециклиране; 

– строго ограничаване на изгарянето на 

отпадъци, със или без оползотворяване 

на енергията, до 2020 г., така че то да се 

прилага само за отпадъците, които не 

подлежат на рециклиране и 

биоразграждане; 

– задължително, постепенно намаляване 

на депонирането на отпадъци, 

осъществявано в съответствие с 

изискванията за рециклиране, на три 

етапа (2020 г., 2025 г. и 2030 г.), което 

да доведе до забрана на всякакво 

депонирането, освен за определени 

опасни отпадъци и остатъчни отпадъци, 

за които депонирането е най-

екологичният вариант; 

насърчаване на държавите членки да 

въвеждат такси за депониране и 

изгаряне; 
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Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Изменение  6 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. призовава Комисията до края на 

2015 г. да предложи цели, мерки и 

инструменти за ефективно намаляване 

на хранителните отпадъци, 

включително задължителна цел за 

намаляване на хранителните отпадъци с 

най-малко 30% до 2025 г. в секторите на 

производството, търговията на 

дребно/разпространението, 

хранителните услуги/хотелиерството и в 

домакинствата; призовава Комисията, 

когато прави оценка на въздействието 

на новите имащи отношение 

законодателни предложения да оценява 

потенциалното им въздействие върху 

хранителните отпадъци; 

47. призовава Комисията до края на 

2015 г. да предложи цели, мерки и 

инструменти за ефективно намаляване 

на хранителните отпадъци, 

включително задължителна цел за 

намаляване на хранителните отпадъци с 

най-малко 30% до 2025 г. в секторите на 

производството, търговията на 

дребно/разпространението, 

хранителните услуги/хотелиерството и в 

домакинствата; призовава Комисията 

да насърчава създаването в 

държавите членки на конвенции, 

като се предлага отрасълът на 

търговията на дребно с храни да 

предоставя непродадените продукти 

на благотворителни организации; 

призовава Комисията, когато прави 

оценка на въздействието на новите 

имащи отношение законодателни 

предложения да оценява потенциалното 

им въздействие върху хранителните 

отпадъци; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Изменение  7 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. настоятелно призовава Комисията 

да предложи прилагането на 

принципите и стандартите на най-

добрите налични техники (НДНТ) за 

всички материали и части от сгради и да 

разработи паспорт на сградите въз 

основа на целия жизнен цикъл на дадена 

сграда; счита, че паспортът на 

сградите следва да увеличи 

прозрачността и да съдържа 

информация, която да улеснява 

поддръжката, ремонта, санирането и 

рециклирането; 

52. изисква от Комисията да определи 

дали е възможно прилагането на 

принципите и стандартите на най-

добрите налични техники (НДНТ) да 

бъде разширено, така че да обхваща 

всички материали и части от сгради, и 

да разработи паспорт на сградите въз 

основа на целия жизнен цикъл на дадена 

сграда; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Изменение  8 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. счита, че тъй като 90% от 

застроената среда за 2050 г. вече 

съществува, следва да бъдат определени 

специални изисквания и стимули за 

сектора на санирането, за да 

разполагаме до 2050 г. основно със 

сгради с положителен енергиен 

баланс; поради това призовава 

Комисията да разработи дългосрочна 

стратегия за саниране на 

съществуващите сгради и да повиши 

ролята на националните стратегии 

за саниране, въведени с Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност; 

53. счита, че тъй като 90% от 

застроената среда за 2050 г. вече 

съществува, следва да бъдат определени 

специални изисквания и стимули за 

сектора на санирането, за да се подобри 

енергийният отпечатък на сградите 

до 2050 г.;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Изменение  9 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. призовава Комисията да предложи 

задължителни „зелени“ процедури за 

възлагане на обществени поръчки; 

счита, че използвани повторно, 

поправени, преработени, обновени и 

други устойчиви продукти и решения, 

получени чрез ефективно използване на 

ресурсите, следва да се предпочитат при 

възлагането на всички обществени 

поръчки, а ако те не са предпочетени, 

следва да се прилага принципът 

„изпълнение или обяснение“; 

60. призовава Комисията да предложи 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки, в които използваните 

повторно, поправени, преработени, 

обновени и други устойчиви продукти и 

решения, получени чрез ефективно 

използване на ресурсите, следва да се 

предпочитат при възлагането на всички 

обществени поръчки, а ако те не са 

предпочетени, следва да се прилага 

принципът „изпълнение или 

обяснение“; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Изменение  10 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0215/2015 

Сирпа Пиетикяйнен 

Ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. настоятелно призовава Комисията да 

представи през първата половина на 

2016 г. съобщението относно 

устойчивостта на храните, което беше 

отлагано неколкократно от 2013 г. 

насам; подчертава, че тъй като 

производството и потреблението на 

храни представляват значителен дял от 

използването на ресурси, съобщението 

следва по всеобхватен начин да 

разглежда различните елементи на 

неефективност в използването на 

ресурсите в хранителната верига и да 

насърчава разработването на устойчива 

политика в областта на храните; 

призовава Комисията да оцени 

възможността за увеличаване на 

използването на екологосъобразни 

хранителни опаковки, включително 

оценка на осъществимостта на 

постепенно заместване на 

хранителните опаковки с произведени 

от биоразградими и подлежащи на 

компостиране материали на биологична 

основа в съответствие с европейските 

стандарти; 

65. настоятелно призовава Комисията да 

представи през първата половина на 

2016 г. съобщението относно 

устойчивостта на храните, което беше 

отлагано неколкократно от 2013 г. 

насам; подчертава, че тъй като 

производството и потреблението на 

храни представляват значителен дял от 

използването на ресурси, съобщението 

следва по всеобхватен начин да 

разглежда различните елементи на 

неефективност в използването на 

ресурсите в хранителната верига и да 

насърчава разработването на устойчива 

политика в областта на храните; 

призовава Комисията да оцени 

възможността за увеличаване на 

използването на екологосъобразни 

хранителни опаковки, включително 

оценка на осъществимостта на 

използването на произведени от 

биоразградими и подлежащи на 

компостиране материали на биологична 

основа, когато това е целесъобразно, в 

съответствие с европейските стандарти 

и с подход, основан на жизнения 

цикъл; 

Or. en 
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