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Гербен‑ Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) За да се постигнат общите цели, 

изпълнението на пакета за кръговата 

икономика11, рамката за политиките в 

областта на климата и енергетиката до 

2030 г.12, 13, 14 законодателството на 

Съюза за опазване на природата15, както 

и на свързани политики16, 17, 18, 19, 20, е 

изключително важно. 

(6) За да се постигнат общите цели, 

изпълнението на пакета за кръговата 

икономика11, рамката за политиките в 

областта на климата и енергетиката до 

2030 г.12, 13, 14 достиженията на 

правото на Съюза в областта на 

опазването на природата14а, 14б, 15, както 

и на свързани политики16, 17, 18, 19, 20, 20а, е 

изключително важно. 

__________________ __________________ 

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 г.. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 г.. 

12 Рамка за политиките в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г., 

COM(2014)15, 22.1.2014 г. 

12 Рамка за политиките в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г., 

COM(2014)15, 22.1.2014 г. 

13 Стратегия на ЕС за адаптация към 

изменението на климата, 

COM(2013)216, 16.4.2013 г. 

13 Стратегия на ЕС за адаптация към 

изменението на климата, 

COM(2013)216, 16.4.2013 г. 

14 Пакет „Чиста енергия за всички 

европейци“, COM(2016)860, 

30.11.2016 г. 

14 Пакет „Чиста енергия за всички 

европейци“, COM(2016)860, 

30.11.2016 г. 

 14а  Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 30 ноември 2009 г. относно 

опазването на дивите птици (ОВ 

L 20, 26.1.2010 г., стр. 7). 

 14б Директива 92/43/ЕИО на Съвета 

от 21 май 1992 г. за опазване на 
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естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна (ОВ L 206, 

22.7.1992 г., стр. 7). 

15 План за действие за природата, хората 

и икономиката, COM(2017)198, 

27.4.2017 г.. 

15 План за действие за природата, хората 

и икономиката, COM(2017)198, 

27.4.2017 г.. 

16 Програма за чист въздух за Европа, 

COM(2013)918. 

16 Програма за чист въздух за Европа, 

COM(2013)918. 

17 Директива 2000/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване 

рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (ОВ 

L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

17 Директива 2000/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване 

рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (ОВ 

L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

18 Тематичната стратегия за опазване на 

почвите, COM(2006)231. 

18 Тематичната стратегия за опазване на 

почвите, COM(2006)231. 

19 Стратегия за мобилност с ниски 

емисии, COM(2016)0501 final. 

19 Стратегия за мобилност с ниски 

емисии, COM(2016)0501 final. 

20 План за действие относно 

инфраструктурата за алтернативни 

горива съгласно член 10, параграф 6 от 

Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г. 

20 План за действие относно 

инфраструктурата за алтернативни 

горива съгласно член 10, параграф 6 от 

Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г. 

 20а Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 18 декември 2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 

декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH), за създаване на 

Европейска агенция по химикали, за 

изменение на Директива 1999/45/ЕО и 

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 

793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 

1488/94 на Комисията, както и на 

Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

Or. en 

 

 


