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Изменение 183
Richard Seeber

Предложение за решение
Приложение – параграф 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

24. Въпреки че в ЕС въвежданите в 
околната среда количества азот и 
фосфор са намалели значително през 
последните 20 години, прекомерното 
изпускане на хранителни вещества 
продължава да оказва въздействие 
върху качеството на въздуха и водата и 
да се отразява отрицателно на 
екосистемите, като причинява 
значителни проблеми за здравето на 
човека. По-специално спешно трябва да 
бъде решен проблемът с изпускането на 
амоняк вследствие на неефективното 
управление на торове и неадекватното 
пречистване на отпадъчни води, за да се 
постигне допълнително съществено 
намаляване на изпусканията на 
хранителни вещества. Нужни са и 
допълнителни усилия за управление на 
хранителния цикъл по един по-
ефективен начин по отношение на 
разходите и ресурсите, както и да се 
подобри ефективността на използване 
на торовете. Това налага да се подобри 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда, за да 
се преодолеят тези предизвикателства, 
да се въведат при необходимост по-
строги стандарти и хранителният цикъл 
да се разглежда като част от по-
цялостен подход за взаимно обвързване 
и обединяване на съществуващите 
политики на ЕС, които са от значение за 
справяне с прекомерното изпускане на 
хранителни вещества и еутрофизацията.

24. Въпреки че в ЕС въвежданите в 
околната среда количества азот и 
фосфор са намалели значително през 
последните 20 години, прекомерното 
изпускане на хранителни вещества 
продължава да оказва въздействие 
върху качеството на въздуха и водата и 
да се отразява отрицателно на 
екосистемите, като причинява 
значителни проблеми за здравето на 
човека. По-специално спешно трябва да 
бъде решен проблемът с изпускането на 
амоняк вследствие на неефективното 
управление на торове и неадекватното 
пречистване на отпадъчни води, за да се 
постигне допълнително съществено 
намаляване на изпусканията на 
хранителни вещества. Нужни са и 
допълнителни усилия за управление на 
хранителния цикъл по един по-
ефективен начин по отношение на 
разходите и ресурсите, както и да се 
подобри ефективността на използване 
на торовете. Това налага да се подобри 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда, за да 
се преодолеят тези предизвикателства, 
да се въведат при необходимост по-
строги стандарти и хранителният цикъл 
да се разглежда като част от по-
цялостен подход за взаимно обвързване 
и обединяване на съществуващите 
политики на ЕС, които са от значение за 
справяне с прекомерното изпускане на 
хранителни вещества и еутрофизацията. 
Освен това е важно да бъде укрепвано 
допълнително екологичното съзнание 
на населението в тази област. Това 
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следва да се отразява в намалена 
употреба на изкуствени торове и 
пестициди и в частни градински и 
зелени площи.

Or. de

Изменение 184
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение І – точка 24 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

24а. По-малко интензивен подход към 
животновъдството ще бъде от полза 
за редица от целите на програмата, 
тъй като това ще доведе до по-ниски
емисии на азот и фосфор, намаляване 
на заплахите за биологичното 
разнообразие и подобряване на 
качеството на почвата, въздуха и 
водата.

Or. en

Изменение 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

25. Действията, предприети по 
Стратегията за биологичното 
разнообразие, за възстановяване на 15 % 
от деградиралите екосистеми в ЕС и за 
разширено използване на зелената 
инфраструктура ще спомогнат да се 
преодолее разпокъсването на земята. Те 
ще увеличат допълнително природния 
капитал, ще повишат устойчивостта на 

25. Действията, предприети по 
Стратегията за биологичното 
разнообразие, за възстановяване на 15 % 
от деградиралите екосистеми в ЕС до 
2020 г. — приемайки обаче това като 
минимум и изразявайки желание ЕС 
да определи значително по-висока цел 
за възстановяване, отразяваща 
неговата собствена по-амбициозна 
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екосистемите и могат да осигурят 
икономически ефективни възможности 
за ограничаване на изменението на 
климата и адаптиране към него, както и 
за управление на риска от бедствия. 
Междувременно усилията на държавите 
членки за описване и оценка на 
екосистемите и техните услуги, както и 
инициативата „Без нетни загуби“, 
планирана за 2015 г., ще допринесат за 
поддържането на запасите от природен 
капитал в различни мащаби. 
Включването до 2020 г. на 
икономическата стойност на 
екосистемните услуги в системите за 
счетоводство и отчетност на равнище 
ЕС и на национално равнище ще доведе 
до по-добро управление на природния 
капитал на ЕС.

водеща цел и неговата визия за 2050 г. 
— и за разширено използване на 
зелената инфраструктура ще спомогнат 
да се преодолее разпокъсването на 
земята. Като допълнение към пълното 
прилагане на Директивата за 
птиците и Директивата за 
местообитанията тези действия ще 
допринесат още повече за 
създаването и запазването на здрави и 
устойчиви екосистеми и за 
подобряването на техните услуги. Те 
ще увеличат допълнително природния 
капитал, ще повишат устойчивостта на 
екосистемите и могат да осигурят 
икономически ефективни възможности 
за ограничаване на изменението на 
климата и адаптиране към него, както и 
за управление на риска от бедствия. 
Междувременно усилията на държавите 
членки за описване и оценка на 
екосистемите и техните услуги, както и 
инициативата „Без нетни загуби“, 
планирана за 2015 г., ще допринесат за 
поддържането на запасите от природен 
капитал. Включването до 2020 г. на 
икономическата стойност на 
екосистемните услуги в системите за 
счетоводство и отчетност на равнище 
ЕС и на национално равнище ще доведе 
до по-добро управление на природния 
капитал на ЕС.

Or. en

Изменение 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение І – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

25. Действията, предприети по 
Стратегията за биологичното 
разнообразие, за възстановяване на 15 % 

25. Действията, предприети по 
Стратегията за биологичното 
разнообразие, за възстановяване на 15 % 
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от деградиралите екосистеми в ЕС и за 
разширено използване на зелената 
инфраструктура ще спомогнат да се 
преодолее разпокъсването на земята. Те 
ще увеличат допълнително природния 
капитал, ще повишат устойчивостта на 
екосистемите и могат да осигурят 
икономически ефективни възможности 
за ограничаване на изменението на 
климата и адаптиране към него, както и 
за управление на риска от бедствия. 
Междувременно усилията на държавите 
членки за описване и оценка на 
екосистемите и техните услуги, както и 
инициативата „Без нетни загуби“, 
планирана за 2015 г., ще допринесат за 
поддържането на запасите от природен 
капитал в различни мащаби. 
Включването до 2020 г. на 
икономическата стойност на 
екосистемните услуги в системите за 
счетоводство и отчетност на равнище 
ЕС и на национално равнище ще доведе 
до по-добро управление на природния 
капитал на ЕС.

от деградиралите екосистеми в ЕС и за 
разширено използване на зелената 
инфраструктура ще спомогнат да се 
преодолее разпокъсването на земята.
Въпреки това характеристиките и 
предпоставките на държавите 
членки трябва да бъдат взети под 
внимание в рамките на действията.
Те ще увеличат допълнително 
природния капитал, ще повишат 
устойчивостта на екосистемите и могат 
да осигурят икономически ефективни 
възможности за ограничаване на 
изменението на климата и адаптиране 
към него, както и за управление на
риска от бедствия. Междувременно 
усилията на държавите членки за 
описване и оценка на екосистемите и 
техните услуги, както и инициативата
„Без нетни загуби“, планирана за 
2015 г., ще допринесат за поддържането 
на запасите от природен капитал в 
различни мащаби. Включването до 
2020 г. на икономическата стойност на 
екосистемните услуги в системите за 
счетоводство и отчетност на равнище 
ЕС и на национално равнище ще доведе 
до по-добро управление на природния 
капитал на ЕС.

Or. fi

Изменение 187
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 26 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. С цел опазване, съхранение и 
увеличаване на природния капитал на 
ЕС с програмата се гарантира, че не по-
късно от 2020 г.:

26. С цел опазване, съхранение и 
увеличаване на природния капитал на 
ЕС с програмата следва да се гарантира, 
че не по-късно от 2020 г.:

Or. it
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Изменение 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. С цел опазване, съхранение и 
увеличаване на природния капитал на 
ЕС с програмата се гарантира, че не по-
късно от 2020 г.:

26. С цел опазване, съхранение и 
увеличаване на устойчивото 
използване на природния капитал на ЕС 
с програмата се гарантира, че не по-
късно от 2020 г.:

Or. en

Изменение 189
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е спрян процесът на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемните услуги, а 
екосистемите и техните услуги са 
запазени и подобрени;

а) е спрян процесът на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемните услуги, а 
екосистемите и техните услуги, 
включително рибните запаси, не само
са запазени, но са и подобрени;

Or. en

Изменение 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е спрян процесът на загуба на а) е спрян процесът на загуба на 
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биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемните услуги, а 
екосистемите и техните услуги са 
запазени и подобрени;

биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемните услуги, а 
екосистемите и техните услуги са 
запазени, възстановени и подобрени, 
по-специално чрез пълното прилагане 
и ефективното опазване на мрежата 
„Натура 2000“, подкрепено от рамки 
за приоритетни действия, и 
прилагането на принципа за „Без
нетни загуби“;

Or. en

Изменение 191
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е намалено значително въздействието 
върху пресни, преходни и крайбрежни 
води, за да се постигне, поддържа или
повиши доброто състояние съгласно 
определението в Рамковата директива за 
водите;

б) е намалено значително въздействието 
върху пресни, преходни и крайбрежни 
води, за да се постигне, поддържа и, за 
предпочитане, повиши доброто 
състояние съгласно определението в 
Рамковата директива за водите;

Or. en

Изменение 192
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е намалено значително въздействието 
върху пресни, преходни и крайбрежни 
води, за да се постигне, поддържа или 
повиши доброто състояние съгласно 
определението в Рамковата директива за 
водите;

б) е намалено значително въздействието 
върху пресни, преходни и крайбрежни 
води, за да се постигне, поддържа или 
повиши, наред с другото, чрез мерки за 
кръстосано спазване, доброто 
състояние съгласно определението в 
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Рамковата директива за водите;

Or. de

Изменение 193
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е намалено въздействието върху 
морските води, за да се постигне или 
поддържа добро екологично състояние в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата директива за морска 
стратегия;

в) е намалено въздействието върху 
морските води, за да се постигне или
поддържа добро екологично състояние в 
съответствие с изискванията на 
Рамковата директива за морска 
стратегия; това ще помогне също така 
за запазване на биологичното 
разнообразие на морската околна 
среда;

Or. en

Изменение 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І– точка 26 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) допълнително е намалено 
въздействието на замърсяването на 
въздуха върху екосистемите и 
биологичното разнообразие;

г) значително е намалено 
въздействието на замърсяването на 
въздуха върху екосистемите и 
биологичното разнообразие, за да се 
постигне дългосрочната цел за 
ненадвишаване на критичните 
съдържания и равнища;

Or. en
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Изменение 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата е адекватно 
защитена и възстановяването на 
замърсените терени е в напреднал 
стадий;

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата в държавите 
членки е адекватно защитена и 
възстановяването на замърсените терени 
от държавите членки е в напреднал 
стадий;

Or. de

Изменение 196
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата е адекватно 
защитена и възстановяването на 
замърсените терени е в напреднал 
стадий;

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата е адекватно 
защитена, плодородието на почвата 
на земеделските земи е подобрено и 
възстановяването на замърсените терени 
е в напреднал стадий;

Or. en

Изменение 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата е адекватно 

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата е адекватно 
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защитена и възстановяването на 
замърсените терени е в напреднал 
стадий;

защитена в рамките на обвързваща 
правна рамка и възстановяването на 
замърсените терени е в напреднал 
стадий;

Or. en

Изменение 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) горите и услугите, които те 
предоставят, са защитени и е подобрена 
тяхната устойчивост към изменението 
на климата и пожари.

ж) горите и многобройните услуги, 
които те предоставят, са защитени и 
устойчиво управлявани, и е подобрена 
тяхната устойчивост към изменението 
на климата и пожари, тъй като горите 
са важен възобновяем източник на 
суровини.

Or. en

Изменение 199
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) горите и услугите, които те 
предоставят, са защитени и е 
подобрена тяхната устойчивост към 
изменението на климата и пожари.

ж) горите са устойчиво управлявани с 
цел опазване на услугите, които те 
предоставят, и подобряване на тяхната 
устойчивост към изменението на 
климата, пожари, бури, вредители и 
болести.

Or. en
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Обосновка

Вместо да се съсредоточава само върху защитата на горите, програмата следва да 
подчертае ролята на устойчивото управление на горите.

Изменение 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изцяло да се приложи стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие;

а) изцяло да се приложи стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие без 
по-нататъшно отлагане;

Or. en

Изменение 201
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изцяло да се приложи стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие;

а) изцяло да се приложи стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие и да 
се укрепи законодателството на ЕС 
за опазването на сухоземните и 
морските местообитания и видове;

Or. en

Изменение 202
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изцяло да се изпълни проектът за 
опазване на европейските водни 
ресурси;

б) изцяло да се изпълни Рамковата 
директива за водите и проектът за 
опазване на европейските водни 
ресурси, наред с другото, чрез мерки за 
кръстосано спазване;

Or. de

Изменение 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – точка 26 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изцяло да се изпълни проектът за 
опазване на европейските водни 
ресурси;

б) изцяло да се изпълни проектът за 
опазване на европейските водни 
ресурси, но като се отчитат 
различията между държавите членки 
и техните специфични особености;

Or. fi

Изменение 204
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се увеличат усилията, за да се 
гарантира наред с другото, че не по-
късно от 2020 г. рибните запаси ще 
бъдат в добро състояние, като от 2015 г. 
се премине изцяло към риболов на или 
под равнището на максимален устойчив 
улов и се определи обща за ЕС 
количествена цел за намаляване на 
отпадъците в морските води;

в) да се увеличат усилията, за да се 
гарантира наред с другото, че не по-
късно от 2020 г. рибните запаси ще 
бъдат в добро състояние, като от 2015 г. 
се премине изцяло към риболов на или 
под равнището на максимален устойчив 
улов, като се определи обща за ЕС 
количествена цел за намаляване на 
отпадъците в морските води и активно 
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се подкрепят частни и публични 
инициативи за предотвратяване и 
борба с отпадъците в морските води, 
включително, но не само инициативи 
от категорията на „риболов за 
отпадъци“;

Or. en

Изменение 205
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се увеличат усилията, за да се 
гарантира наред с другото, че не по-
късно от 2020 г. рибните запаси ще 
бъдат в добро състояние, като от 2015 г. 
се премине изцяло към риболов на или 
под равнището на максимален устойчив 
улов и се определи обща за ЕС 
количествена цел за намаляване на 
отпадъците в морските води;

в) да се увеличат усилията, за да се 
гарантира наред с другото, че не по-
късно от 2020 г. рибните запаси ще 
бъдат в добро състояние, като от 2015 г. 
се премине изцяло към риболов на или 
под равнището на максимален устойчив 
улов и се определи обща за ЕС 
количествена цел за намаляване на 
отпадъците в морските води; освен 
това да се въведе интегрирано и 
съгласувано управление на 
крайбрежните ивици, за да се 
гарантира дългосрочно равновесие 
между опазването на околната среда 
и устойчивото използване на 
морските и крайбрежните зони;

Or. de

Изменение 206
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 26 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се увеличат усилията за пълно 
спазване на законодателството на ЕС 
относно качеството на въздуха и да се 
определят стратегически цели и 
действия за периода след 2020 г.;

г) като се вземат предвид различните 
географски и климатични условия, да 
се увеличат усилията за пълно спазване 
на законодателството на ЕС относно 
качеството на въздуха и да се определят 
стратегически цели и действия за 
периода след 2020 г.;

Or. it

Изменение 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І– точка 26 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се увеличат усилията за пълно 
спазване на законодателството на ЕС 
относно качеството на въздуха и да се 
определят стратегически цели и 
действия за периода след 2020 г.;

г) постигане на пълно спазване на 
законодателството на ЕС относно 
качеството на въздуха и да се определят 
стратегически цели и действия за 
периода след 2020 г.;

Or. en

Изменение 208
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се увеличат усилията за 
намаляване на ерозията на почвата и за 
повишаване на органичните вещества в 
почвата, за саниране на замърсените 
терени и за повишаване на степента на 
включване на аспекти на 
земеползването в координиран процес 

д) да се увеличат усилията за 
намаляване на ерозията на почвата и за 
повишаване на органичните вещества в 
почвата, за саниране на замърсените 
терени и за повишаване на степента на 
включване на аспекти на 
земеползването в координиран процес 
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на вземане на решения с участието на 
органи на всички съответни нива на 
управление, подкрепен от приемането 
на специфични цели относно почвата и 
земята като ресурс, както и на цели на 
териториалното планиране;

на вземане на решения с участието на 
органи на всички съответни нива на 
управление, подкрепен от приемането 
на специфични цели и обвързващо 
законодателство относно почвата и 
земята като ресурс, както и на цели на 
териториалното планиране;

Or. es

Изменение 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се увеличат усилията за 
намаляване на ерозията на почвата и за 
повишаване на органичните вещества в 
почвата, за саниране на замърсените 
терени и за повишаване на степента на 
включване на аспекти на 
земеползването в координиран процес 
на вземане на решения с участието на 
органи на всички съответни нива на 
управление, подкрепен от приемането 
на специфични цели относно почвата и 
земята като ресурс, както и на цели на 
териториалното планиране;

д) да се увеличат усилията на 
национално равнище за намаляване на 
ерозията на почвата и за повишаване на 
органичните вещества в почвата, за 
саниране на замърсените терени и за 
повишаване на степента на включване 
на аспекти на земеползването в 
координиран процес на вземане на 
решения с участието на органи на 
всички съответни нива на управление, 
подкрепен от приемането на 
специфични цели относно почвата и 
земята като ресурс, както и на цели на 
териториалното планиране;

да се увеличат усилията на 
национално равнище за намаляване на 
усвояването на земя и за запазване на 
селскостопанските площи за 
производство на хранителни и 
фуражни култури и възобновяеми 
суровини;

Or. de
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Изменение 210
Richard Seeber

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води, 
както и от използването на торове;

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води, 
както и от използването на торове; да се 
повиши екологичното съзнание на 
населението чрез инициативи за 
намаляване на употребата на 
изкуствени торове и пестициди, 
особено за частни градински и зелени 
площи;

Or. de

Изменение 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за решение
Приложение I – точка 26 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води, 
както и от използването на торове;

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води
чрез по-добър контрол при източника, 
както и от използването на торове чрез 
по-добър контрол на тяхното 
използване;

Or. en

Изменение 212
Elena Oana Antonescu
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Предложение за решение
Приложение I – точка 26 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води, 
както и от използването на торове;

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води
чрез по-добър контрол при източника, 
както и от използването на торове чрез 
по-добър контрол на тяхното 
използване;

Or. en

Изменение 213
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и фосфор, включително тези от 
градски и промишлени отпадъчни води, 
както и от използването на торове;

е) да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за намаляване на емисиите на 
азот и за намаляване и 
оползотворяване на емисиите на 
фосфор, включително тези от градски и 
промишлени отпадъчни води, както и от 
използването на торове;

Or. fr

Обосновка

Важно е да се насърчи оползотворяването на фосфора, който е основен елемент от 
съществено значение в селското стопанство, чиито природни залежи постепенно се 
изчерпват, и който се намира в големи количества в градските отпадъчни води.

Изменение 214
Dan Jørgensen
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Предложение за решение
Приложение I – точка 26 – алинея 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се насърчава преминаването 
към устойчиви системи за 
отглеждане на животни, свързани 
със земята, чрез по-добро интегриране 
на целите за опазване на околната 
среда в селскостопанската политика;

Or. en

Изменение 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 
съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася за 
по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на горите.

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 
съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася за 
по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на горите, 
като се вземат под внимание 
различните регионални условия за 
устойчиво горско стопанство.

Or. en

Изменение 216
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 

ж) да се разработи и приложи нова 
обща политика на ЕС в областта на 
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съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася за 
по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на горите.

горите, както и нова стратегия на ЕС 
за горите, която е съобразена с 
множеството нужди на горите и ползите 
от тях, и допринася за по-стратегически 
подход към опазването и подобряването 
на горите.

Or. es

Изменение 217
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение І – точка 26 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 
съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася за 
по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на горите.

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 
съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася за 
по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на горите, и 
която осигурява финансовите и 
човешките ресурси, необходими за 
борба с горските пожари.

Or. es

Изменение 218
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – Приоритетна цел № 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетна цел № 2. Превръщане на 
ЕС в ресурсно ефективна, екологична 
и конкурентоспособна нисковъглеродна
икономика

Приоритетна цел № 2. Постигане на
конкурентоспособна кръгова
икономика, която да се характеризира 
с ниски въглеродни емисии, висока 
ресурсна ефективност и грижа за 
околната среда и екосистемите
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Or. it

(Вж. изменението към член 2 – параграф 1 – буква б).)

Изменение 219
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение І – Приоритетна цел № 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Приоритетна цел № 2. Превръщане на 
ЕС в ресурсно ефективна, екологична и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика

Приоритетна цел № 2. Превръщане на 
ЕС в ресурсно ефективна, 
благоприятна за околната среда и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика

Or. fr

Изменение 220
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността 
чрез ефективност и иновации, и 
спомага за по-голяма енергийна 
сигурност. Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа43 и 
Пътната карта за постигане на 

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се създаде конкурентоспособна
икономика, която да използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва доколкото е възможно
зависимостта на икономическия растеж 
от използването на ресурси и енергия, 
както и въздействието му върху 
околната среда, намалява емисиите на 
парникови газове, насочена е към 
иновациите и спомага за по-голяма 
енергийна сигурност. Пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа43 и Пътната карта за постигане 
на конкурентоспособна икономика с 
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конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност44 са основни 
градивни елементи на инициативата, 
като очертават рамката за бъдещи 
действия за осъществяване на тези цели.

ниска въглеродна интензивност44 са 
основни градивни елементи на 
инициативата, тъй като, сред 
възможните сценарии, някои от тях 
се приемат като отправна точка за 
бъдещи действия за осъществяване на 
тези цели.

Or. it

Изменение 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение І – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и Пътната карта 
за постигане на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност са основни градивни 
елементи на инициативата, като 
очертават рамката за бъдещи действия 
за осъществяване на тези цели.

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и 
предложенията на Комисията за 
Пътната карта за постигане на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, Пътната 
карта за енергeтиката до 2050 г. и 
Бялата книга за транспорта са 
основни отправни точки, като 
очертават рамката за бъдещи действия 
за осъществяване на тези цели в 
рамките на ново, глобално 
споразумение относно климата, 
което предстои да бъде сключено през 
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2015 г.

Or. en

Изменение 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение І – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и Пътната карта 
за постигане на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност са основни градивни 
елементи на инициативата, като 
очертават рамката за бъдещи действия 
за осъществяване на тези цели.

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа, Пътната карта за 
постигане на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност и обменът на най-добри 
практики между държавите членки
са основни градивни елементи на 
инициативата, като очертават рамката за 
бъдещи действия за осъществяване на 
тези цели.

Or. en

Изменение 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и Пътната карта 
за постигане на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност са основни градивни 
елементи на инициативата, като 
очертават рамката за бъдещи действия 
за осъществяване на тези цели.

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за цел да 
се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
намалява като цяло добива и 
използването на ресурси, премахва 
изцяло зависимостта на икономическия 
растеж от използването на ресурси и 
енергия, както и въздействието му върху 
околната среда, намалява емисиите на 
парникови газове, повишава 
конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна и ресурсна 
сигурност. Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа и 
Пътната карта за постигане на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност са основни 
градивни елементи на инициативата, 
като очертават рамката за бъдещи 
действия за осъществяване на тези цели.

Or. en

Изменение 224
Riikka Manner

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 27а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. Биоикономиката е ключът към 
постигането на интелигентен и 
екологосъобразен растеж в Европа. 
Биоикономиката оказва особено силно 
влияние върху регионалните 
икономики в рамките на Европейския 
съюз, както и за насърчаване на 
икономическия растеж и създаване на 
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работни места. Биоикономиката 
изисква инвестиции във веригите на 
доставка на суровини, така че да се 
гарантира наличието на суровини.

Or. fi

Изменение 225
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 
ресурсната ефективност, за да се 
повиши конкурентоспособността в 
условията на растящи цени на 
ресурсите, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. Но пазарите не ще дадат сами 
очакваните резултати. От съществено 
значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите рамкови 
условия за екоиновации, така че да се 
стимулира разработването на 
устойчиви стопански или технологични 
решения за предизвикателства, свързани 
с околната среда45.

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 
ресурсната ефективност, за да се 
повиши конкурентоспособността в 
условията на растящи цени на 
ресурсите, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. От съществено значение е
действията на правителствата на 
равнище ЕС и на равнище отделни 
държави членки, да се ограничат до 
осигуряването на общи рамкови 
условия за екоиновации, така че да не 
бъде нарушен естествения процес на 
развитие на свободния пазар към
разработването на устойчиви стопански 
или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда45.

Or. it

Изменение 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І – точка 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 
ресурсната ефективност, за да се 
повиши конкурентоспособността в 
условията на растящи цени на 
ресурсите, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. Но пазарите не ще дадат сами 
очакваните резултати. От съществено 
значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите рамкови 
условия за екоиновации, така че да се 
стимулира разработването на устойчиви 
стопански или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда.

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 
ресурсната ефективност и намаляване 
на използването на ресурси като цяло, 
за да се повиши 
конкурентоспособността в условията на 
растящи цени на ресурсите, зависимост 
от вноса, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Като принос към 
осигуряването на снабдяването със 
суровини следва да се засилят 
партньорства за иновации между 
промишлеността и сектора на 
управление на отпадъците, както и 
изследването на възможностите за 
рециклиране на важни технологични 
суровини. Стопанският сектор, в 
отговор на регулаторни сигнали, 
идващи от амбициозно екологично 
законодателство, е главният двигател 
на иновациите, включително в областта 
на околната среда. Но пазарите не ще 
дадат сами очакваните резултати. От 
съществено значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите правни 
рамкови условия за инвестиции и 
екоиновации, така че да се стимулира 
разработването на устойчиви стопански 
или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда.

Or. en

Изменение 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – точка 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 
ресурсната ефективност, за да се 
повиши конкурентоспособността в 
условията на растящи цени на 
ресурсите, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. Но пазарите не ще дадат сами 
очакваните резултати. От съществено 
значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите рамкови 
условия за екоиновации, така че да се 
стимулира разработването на устойчиви 
стопански или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда.

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 
ресурсната ефективност, за да се 
повиши конкурентоспособността в 
условията на растящи цени на 
ресурсите, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. Но пазарите не ще дадат сами 
очакваните резултати. От съществено 
значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите рамкови 
условия за екоиновации, така че да се 
стимулира разработването на устойчиви 
стопански или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда, и да се насърчи устойчивото 
използване на ресурсите.

Or. en

Изменение 228
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. Изпълнението на това основно 
изискване за справяне с екологичното 
предизвикателство ще донесе и 
значителни социално-икономически 
ползи. Потенциалният ръст на заетостта, 
предизвикан от преминаването към 
нисковъглеродна икономика с
ефективно използване на ресурсите, е 
от ключово значение за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта46. Заетостта в 

29. Изпълнението на това основно 
изискване за справяне с екологичното 
предизвикателство ще донесе и 
значителни социално-икономически 
ползи. Потенциалният ръст на заетостта, 
предизвикан от постигането на 
конкурентоспособна икономика, 
която да се характеризира с ниски 
въглеродни емисии и висока ресурсна 
ефективност, е от ключово значение за 
постигане на целите на стратегията 
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сектора на екологичните технологии и 
сектора на услугите в ЕС нараства с 
около 3 % годишно през последните 
години. Стойността на световния пазар 
за екологичната индустрия се оценява 
на минимум един трилион евро и се 
предвижда почти да се удвои през 
следващите 10 години47. Европейските 
дружества вече са водещи в света по 
отношение на рециклирането и 
енергийната ефективност и следва, 
подкрепени от Плана за действие за 
екологични иновации48, да бъдат 
насърчени да се възползват от този ръст 
на търсенето в световен мащаб. 
Например само от европейския сектор 
за енергия от възобновяеми източници 
се очаква да генерира повече от 400 000 
нови работни места до 2020 година49.

„Европа 2020“ по отношение на 
заетостта46. Заетостта в сектора на 
екологичните технологии и сектора на 
услугите в ЕС нараства с около 3 % 
годишно през последните години. 
Стойността на световния пазар за 
екологичната индустрия се оценява на 
минимум един трилион евро и се 
предвижда почти да се удвои през 
следващите 10 години47. Европейските 
дружества вече са водещи в света по 
отношение на рециклирането и 
енергийната ефективност и следва, 
подкрепени от Плана за действие за 
екологични иновации48, да бъдат 
насърчени да се възползват от този ръст 
на търсенето в световен мащаб. 
Например само от европейския сектор 
за енергия от възобновяеми източници 
се очаква да генерира повече от 400 000 
нови работни места до 2020 година49.

Or. it

Изменение 229
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение I – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. Изпълнението на това основно 
изискване за справяне с екологичното 
предизвикателство ще донесе и 
значителни социално-икономически 
ползи. Потенциалният ръст на заетостта, 
предизвикан от преминаването към 
нисковъглеродна икономика с 
ефективно използване на ресурсите, е от 
ключово значение за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Заетостта в 
сектора на екологичните технологии и 
сектора на услугите в ЕС нараства с 
около 3 % годишно през последните 

29. Изпълнението на това основно 
изискване за справяне с екологичното 
предизвикателство ще донесе и 
значителни социално-икономически 
ползи. Потенциалният ръст на заетостта, 
предизвикан от преминаването към 
безопасна и устойчива 
нисковъглеродна икономика с 
ефективно използване на ресурсите, е от 
ключово значение за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Заетостта в 
сектора на екологичните технологии и 
сектора на услугите в ЕС нараства с 
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години. Стойността на световния пазар 
за екологичната индустрия се оценява 
на минимум един трилион евро и се 
предвижда почти да се удвои през 
следващите 10 години. Европейските 
дружества вече са водещи в света по 
отношение на рециклирането и 
енергийната ефективност и следва, 
подкрепени от Плана за действие за 
екологични иновации, да бъдат 
насърчени да се възползват от този ръст 
на търсенето в световен мащаб. 
Например само от европейския сектор 
за енергия от възобновяеми източници 
се очаква да генерира повече от 400 000 
нови работни места до 2020 година.49

около 3 % годишно през последните 
години. Стойността на световния пазар 
за екологичната индустрия се оценява 
на минимум един трилион евро и се 
предвижда почти да се удвои през 
следващите 10 години. Европейските 
дружества вече са водещи в света по 
отношение на рециклирането и 
енергийната ефективност и следва, 
подкрепени от Плана за действие за 
екологични иновации, да бъдат 
насърчени да се възползват от този ръст 
на търсенето в световен мащаб. 
Например само от европейския сектор 
за енергия от възобновяеми източници 
се очаква да генерира повече от 400 000 
нови работни места до 2020 година.49

Or. en

Изменение 230
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 29а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29а. За да се постигне това, ЕС ще 
трябва да създаде и да поддържа 
необходимите условия за развитието 
на промишленост на биологична 
основа, което включва осигуряването 
на устойчиво снабдяване със суровини.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 28 на докладчика, заменяйки „екологична индустрия“ с 
„промишленост на биологична основа“, тъй като споменаването на промишлеността 
на биологична основа подкрепя стратегията на ЕС за биоикономика.
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Изменение 231
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение. Това е важно и с оглед на 
все още растящото търсене на 
енергия и продължаващия дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за производство 
на биоенергия.

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката се счита за 
изключително важно за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за постигане на целите за 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за съжаление трябва също 
така да се отбележи, че прилагането 
на пакета предизвиква неприемливо 
повишаване на цената на енергията, 
което парадоксално насърчава 
преместването на емисиите (carbon 
leakage). От новата директива за 
енергийната ефективност се очаква да 
се превърне във важно средство за 
преодоляването на този проблем. За 
ефективното и устойчиво използване 
на ресурсите е особено важно е да се 
вземе предвид продължаващият дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за производство 
на биогорива.

Or. it

Изменение 232
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – точка 30



AM\931425BG.doc 31/78 PE508.027v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия и продължаващия дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за производство 
на биоенергия. От новата директива 
за енергийната ефективност се 
очаква значителен принос в това 
отношение.

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. От новата 
директива за енергийната 
ефективност се очаква значителен 
принос в това отношение. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия. Освен това енергийната 
ефективност следва да бъде 
подкрепена от ресурсна ефективност, 
с цел повишаване наличността на 
суровини за промишлени цели. 
Необходимо е да бъде отделено 
специално внимание на 
продължаващият дебат относно 
конфликта между земеползването за 
производство на храни и 
земеползването за производство на
биогорива. От съществено значение е 
също така да се гарантира, че 
ресурсите от дърво, включително 
биомасата за енергийни цели, се 
управляват и използват по устойчив 
начин, като се взема под внимание 
каскадното използване на материали, 
за да се насърчава развитието в 
посока към нисковъглеродна 
биоикономика и продукти с по-висока 
стойност.

Or. en
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Изменение 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение I – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., 
и за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия и продължаващия дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за 
производство на биоенергия. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение.

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
трите цели, определени за 2020 г., и за 
изграждане на конкурентоспособна, 
устойчива, нисковъглеродна 
икономика, основаваща се на 
повишеното предлагане на 
възобновяема енергия, до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г. и може да бъде в състояние да 
постигне дори повече, за постигането 
на целта за повишаване с 20 % на 
енергийната ефективност ще са 
необходими бързо много повече 
подобрения на всички равнища. Това е 
важно и с оглед на все още растящото 
търсене на енергия и нарастващата 
конкуренция за земя за производство на 
храни и за енергийни цели. Поради 
това е важно да се гарантира, че 
биомасата, използвана за 
производство на енергия, е ограничена 
по обем до количеството, което може 
да бъде устойчиво доставено в 
съответствие с принципа на 
„каскадно използване“. Като се има 
предвид, че от новата директива за 
енергийната ефективност се очаква 
значителен принос в това отношение, 
тя следва да бъде допълнена чрез 
установяването на изисквания за 
използването на енергия от всички 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, които 
навлизат на пазара на ЕС.
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Or. en

Изменение 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Предложение за решение
Приложение – параграф 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия и продължаващия дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за 
производство на биоенергия. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение.

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия. От новата директива за 
енергийната ефективност се очаква 
значителен принос в това отношение.

Or. de

Изменение 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия и продължаващия дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за
производство на биоенергия. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение.

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 
1990 г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия и нарастващата 
конкуренция за земя за производство на 
храни и за енергийни цели. Поради 
това е важно да се гарантира, че 
биомасата, използвана за 
производство на енергия е ограничена 
по обем до количеството, което може 
да бъде устойчиво доставено и че 
биомасата се използва възможно най-
ефективно като се прилага принципа 
на „каскадно използване“. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение.

Or. en

Изменение 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
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емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите 
на парникови газове да се намалят с 
80 % до 95 % до средата на века в 
сравнение с 1990 г. като част от 
глобалните усилия за ограничаване на 
средното увеличение на температурата 
на по-малко от 2° C. Системата за 
търговия с емисии на ЕС ще продължи 
да бъде централен стълб на политиката 
на ЕС в областта на климата за периода 
след 2020 г.

емисиите на парникови газове, за да 
изпълни ЕС своите ангажименти и да 
постигне целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—
95 % до 2050 г. ЕС трябва неотложно 
да се договори за следващите стъпки
към нова рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г. с 
три правнообвързващи цели за 
намаляване на емисиите, енергийна 
ефективност и възобновяема енергия, 
за да се подготви за активно участие в 
международни преговори за ново 
правнообвързващо споразумение до 
2015 г., както и да осигури на държавите 
членки и промишлеността ясна правна 
рамка за предприемане на необходимите 
средносрочни и дългосрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. в съответствие с 
предложените етапни цели и 
последните научни достижения. 
Пътната карта за енергетиката до 2050 г. 
и Бялата книга за транспорта трябва да 
бъдат подкрепени от стабилна 
политическа рамка, етапни и общи 
цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г. Освен 
това държавите членки трябва да 
разработят и приложат дългосрочни, 
икономически ефективни стратегии за 
развитие с ниски нива на въглеродни 
емисии, насочени към постигането на 
целта на ЕС за декарбонизация до 
средата на века в сравнение с 1990 г. 
като част от глобалните усилия за 
ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г. и 
трябва да бъде структурно 
реформирана, за да се стимулират 
инвестициите в нисковъглеродни и 
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устойчиви технологии. За да изпълни 
своите международни ангажименти, 
ЕС трябва да подкрепя по устойчив 
начин развиващите се държави в 
техните усилия за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата чрез изграждане на 
капацитет, финансово подпомагане и 
трансфер на технологии.

Or. en

Изменение 237
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за
своята рамка в областта на климата 
и енергетиката за периода след 2020 
г., за да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва 
да разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени 
в Пътната карта за икономика с 
ниска въглеродна интензивност за 
периода след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки, за да се 
подготви за международни преговори за 
ново правнообвързващо споразумение 
на световно равнище, с цел да осигури 
на държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни и
дългосрочни инвестиции. Пътната карта 
за енергетиката до 2050 г. и Бялата 
книга за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
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стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г.

на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
вероятно ще продължи да бъде основен 
инструмент на политиката на ЕС в 
областта на климата за периода след 
2020 г.

Or. it

Изменение 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение І – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени 
в Пътната карта за икономика с 
ниска въглеродна интензивност за 
периода след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки въз 
основа на предстоящото обсъждане 
на рамка за политиките в областта на 
климата и енергетиката за 2030 г., за да 
се подготви за международни преговори 
за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика, които 
следва да бъдат предложени от 
Комисията в тази връзка. Пътната 
карта за енергетиката до 2050 г. и 
Бялата книга за транспорта трябва да 
бъдат подкрепени от стабилна 
политическа рамка. Освен това 
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рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г.

държавите членки трябва да разработят 
и приложат дългосрочни, икономически 
ефективни стратегии за развитие с 
ниски нива на въглеродни емисии , 
насочени към постигането на целта на 
ЕС емисиите на парникови газове да се 
намалят с 80 % до 95 % до средата на 
века в сравнение с 1990 г. като част от 
глобалните усилия за ограничаване на 
средното увеличение на температурата 
на по-малко от 2° C. Системата за 
търговия с емисии на ЕС ще продължи 
да бъде централен стълб на политиката 
на ЕС в областта на климата за периода 
след 2020 г.

Or. en

Изменение 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение – параграф 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва 
да разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени 
в Пътната карта за икономика с 
ниска въглеродна интензивност за 
периода след 2020 г. Пътната карта за 

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Поради това ЕС следва 
своевременно да се ангажира с рамка 
за енергийна политика и политика в 
областта на климата за 2030 г., 
която да се основава на 
задължителни цели за емисии на 
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енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии, насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение
на температурата на по-малко от 2°C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г.

парникови газове, енергия от 
възобновяеми източници и енергийна 
ефективност. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии, насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2°C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г.

Or. de

Изменение 240
João Ferreira

Предложение за решение
Приложение І – параграф 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
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инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на 
ЕС ще продължи да бъде централен 
стълб на политиката на ЕС в 
областта на климата за периода след 
2020 г.

инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически 
жизнеспособни стратегии за развитие с 
ниски нива на въглеродни емисии, 
насочени към постигането на целта на 
ЕС емисиите на парникови газове да се 
намалят с 80 % до 95 % до средата на 
века в сравнение с 1990 г. като част от 
глобалните усилия за ограничаване на 
средното увеличение на температурата 
на по-малко от 2° C.

Or. pt

Изменение 241
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение – параграф 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
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споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии, насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г.

споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии, насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
При това следва периодично да се 
проверява доколко реалистично е 
постигането на тази цел. Системата 
за търговия с емисии на ЕС ще 
продължи да бъде централен стълб на 
политиката на ЕС в областта на климата 
за периода след 2020 г.

Or. de

Обосновка

В случай че поставената цел за ограничаване на затоплянето до 2 градуса не бъде 
постигната, трябва да бъде преустановено прилагането на онези политически мерки, 
които са се оказали неуспешни, за да не се утежнява прекомерно икономическото 
развитие на Европа.

Изменение 242
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение І – параграф 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г.

31. Всички сектори на икономиката ще 
трябва да допринесат за намаляване на 
емисиите на парникови газове, за да 
поеме ЕС своя подобаващ дял от 
общите усилия. ЕС трябва да се 
договори за следващите стъпки за 
своята рамка в областта на климата и 
енергетиката за периода след 2020 г., за 
да се подготви за международни 
преговори за ново правнообвързващо 
споразумение, както и да осигури на 
държавите членки и промишлеността 
ясна рамка за предприемане на 
необходимите средносрочни 
инвестиции. Следователно ЕС трябва да 
разгледа варианти на политика за 
постигане на намаленията, посочени в 
Пътната карта за икономика с ниска 
въглеродна интензивност за периода 
след 2020 г. Пътната карта за 
енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 
за транспорта трябва да бъдат 
подкрепени от стабилна политическа 
рамка. Освен това държавите членки 
трябва да разработят и приложат 
дългосрочни, икономически ефективни 
стратегии за развитие с ниски нива на 
въглеродни емисии , насочени към 
постигането на целта на ЕС емисиите на 
парникови газове да се намалят с 80 % 
до 95 % до средата на века в сравнение с 
1990 г. като част от глобалните усилия 
за ограничаване на средното увеличение 
на температурата на по-малко от 2° C. 
Системата за търговия с емисии на ЕС 
ще продължи да бъде централен стълб 
на политиката на ЕС в областта на 
климата за периода след 2020 г. Ще 
бъдат предприети структурни мерки 
за отстраняване на пропуските и 
дисбалансите, наблюдавани при 
функционирането на системата за 
търговия с емисии в ранните етапи 
на нейната търговска дейност.
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Изменение 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. Ще бъдат взети и мерки за по-
нататъшно подобряване на 
екологичните характеристики на 
стоките и услугите на пазара в ЕС през 
целия им жизнен цикъл посредством 
мерки за увеличаване предлагането на 
екологично устойчиви продукти и 
стимулиране на значителна промяна в 
търсенето на такива продукти от страна 
на потребителите. Това ще бъде 
постигнато, като се използва 
балансирана комбинация от стимули за 
потребителите и предприятията, 
включително малки и средни 
предприятия, пазарни инструменти и 
нормативни актове, за да се намали 
въздействието от техните дейности и 
продукти върху околната среда. 
Действащото законодателство относно 
продуктите, като например директивите 
за екопроектирането и за енергийния 
етикет, както и регламентът относно 
екомаркировката, ще бъде преработено 
с оглед да се подобрят екологичните
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл, като по този начин 
ще се осигури по-съгласувана рамка за 
устойчиво производство и потребление 
в ЕС.

33. Някои съществуващи 
инструменти на политиката, 
свързани с производството и 
потреблението, са с ограничен 
обхват. Съществува необходимост 
от рамка, която дава подходящи 
сигнали на производителите и 
потребителите, за насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите 
и кръговата икономика. Ще бъдат 
взети мерки за по-нататъшно 
подобряване на екологичните 
характеристики на стоките и услугите 
на пазара в ЕС през целия им жизнен 
цикъл посредством мерки за 
увеличаване предлагането на 
екологично устойчиви продукти и 
стимулиране на значителна промяна в 
търсенето на такива продукти от страна 
на потребителите. Това ще бъде 
постигнато, като се използва 
балансирана комбинация от стимули за 
потребителите и предприятията, 
включително малки и средни 
предприятия, пазарни инструменти и 
нормативни актове, за да се намали 
въздействието от техните дейности и 
продукти върху околната среда.
Потребителите следва да получават 
точна и надеждна информация за 
продуктите, които купуват, 
включително във връзка с екологични 
твърдения. Ресурсно ефективни 
бизнес модели, като например 
системи за продуктови услуги, 
включително лизинг на продукти, 
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следва също да бъдат подкрепяни.
Действащото законодателство относно 
продуктите, като например директивите 
за екопроектирането и за енергийния 
етикет, както и регламентът относно 
екомаркировката, ще бъде преработено 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл, и да се обърне 
внимание на съществуващите 
разпоредби чрез по-съгласувана
законодателна рамка за устойчиво 
производство и потребление в ЕС. Тази 
законодателна рамка, подкрепена от 
показатели за жизнения цикъл, би 
могла да се справи с фрагментацията 
и ограниченията в обхвата на 
съществуващите достижения на 
правото на ЕС в областта на 
устойчиво потребление и 
производство (УПП), както и да 
идентифицира и запълни пропуските 
в политиката, стимулите и 
законодателството, за да се 
гарантират минимални изисквания за 
екологичните характеристики на 
продуктите.

Or. en

Изменение 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. Ще бъдат взети и мерки за по-
нататъшно подобряване на 
екологичните характеристики на 
стоките и услугите на пазара в ЕС през 
целия им жизнен цикъл посредством 
мерки за увеличаване предлагането на 
екологично устойчиви продукти и 

33. Също така ще бъдат взети мерки и 
ще се определят цели за по-нататъшно 
подобряване на екологичните 
характеристики на стоките и услугите 
на пазара в ЕС през целия им жизнен 
цикъл посредством мерки за 
увеличаване предлагането на 
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стимулиране на значителна промяна в 
търсенето на такива продукти от страна 
на потребителите. Това ще бъде 
постигнато, като се използва 
балансирана комбинация от стимули за 
потребителите и предприятията, 
включително малки и средни 
предприятия, пазарни инструменти и 
нормативни актове, за да се намали 
въздействието от техните дейности и 
продукти върху околната среда. 
Действащото законодателство относно 
продуктите, като например директивите 
за екопроектирането и за енергийния 
етикет, както и регламентът относно 
екомаркировката, ще бъде преработено 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл, като по този начин ще 
се осигури по-съгласувана рамка за 
устойчиво производство и потребление 
в ЕС.

екологично устойчиви продукти и 
стимулиране на значителна промяна в 
търсенето на такива продукти от страна 
на потребителите. Това ще бъде 
постигнато, като се използва 
балансирана комбинация от стимули за 
потребителите и предприятията, 
включително малки и средни 
предприятия, пазарни инструменти и 
нормативни актове, за да се намали 
въздействието от техните дейности и 
продукти върху околната среда. 
Действащото законодателство относно 
продуктите, като например директивите 
за екопроектирането и за енергийния 
етикет, както и регламентът относно 
екомаркировката, ще бъде преработено 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл, като по този начин ще 
се осигури по-съгласувана рамка за 
устойчиво производство и потребление 
в ЕС и преминаване към 
възстановителна, кръгова икономика.
Отговорността на производителите 
ще бъде засилена чрез удължаване на 
гаранционните срокове за специфични 
групи продукти. За да се предоставя 
сравнителна и надеждна информация 
на клиентите и крайните 
потребители, следва да се изисква 
стандартизирана методология за 
етикетирането на продуктите.

Or. en

Изменение 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

34. Тъй като 80 % от всички 34. Тъй като 80 % от всички 



PE508.027v01-00 46/78 AM\931425BG.doc

BG

въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
рамка на ЕС следва да гарантира, че 
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са с „екологичен дизайн“ с 
оглед да се оптимизира ефективността 
на използване на ресурси и материали, 
като се обърне внимание наред с 
другото на пригодеността за 
рециклиране, съдържанието на 
рециклирани материали и трайността. 
Тези изисквания ще трябва да са 
приложими и изпълними. Ще бъдат 
увеличени усилията на равнище ЕС и на 
равнище държави членки за 
отстраняване на пречките пред 
екоиновациите и за оползотворяване на 
пълния потенциал на екологичната 
индустрия на Европа за генериране на 
„зелени“ работни места и растеж.

въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
рамка на ЕС следва да гарантира, че 
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са с „екологичен дизайн“ с 
оглед да се оптимизира ефективността 
на използване на ресурси и материали, 
като се обърне внимание наред с 
другото на трайността, пригодеността 
за ремонтиране, повторна употреба,
рециклиране, използване на 
съдържанието на рециклирани 
материали и разглобяване. В 
дългосрочен план продуктите и 
техните части ще произхождат от 
устойчиви източници и ще бъдат 
проектирани, така че да подлежат 
на многократно използване или пълно 
рециклиране. Тези изисквания ще 
трябва да са приложими и изпълними. 
Ще бъдат увеличени усилията на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за отстраняване на пречките 
пред екоиновациите, за увеличаване на 
информацията за потребителите, 
както и тяхната осведоменост, и за 
оползотворяване на пълния потенциал
на екологичната индустрия на Европа за 
генериране на „зелени“ работни места и 
растеж.

Or. en

Изменение 246
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение I – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

34. Тъй като 80 % от всички 
въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 

34. Тъй като 80 % от всички 
въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
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рамка на ЕС следва да гарантира, че 
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са с „екологичен дизайн“ с 
оглед да се оптимизира ефективността 
на използване на ресурси и материали, 
като се обърне внимание наред с 
другото на пригодеността за 
рециклиране, съдържанието на 
рециклирани материали и трайността. 
Тези изисквания ще трябва да са 
приложими и изпълними. Ще бъдат 
увеличени усилията на равнище ЕС и на 
равнище държави членки за 
отстраняване на пречките пред 
екоиновациите и за оползотворяване на 
пълния потенциал на екологичната 
индустрия на Европа за генериране на 
„зелени“ работни места и растеж.

рамка на ЕС следва да гарантира, че 
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са екологосъобразни с оглед 
да се оптимизира ефективността на 
използване на ресурси и материали, като 
се обърне внимание наред с другото на 
пригодеността за рециклиране, 
съдържанието на рециклирани 
материали и трайността. Тези 
изисквания ще трябва да са приложими 
и изпълними. Ще бъдат увеличени 
усилията на равнище ЕС и на равнище 
държави членки за отстраняване на 
пречките пред екоиновациите и за 
оползотворяване на пълния потенциал 
на екологичната индустрия на Европа за 
генериране на „зелени“ работни места и 
растеж.

Or. fr

Изменение 247
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

34. Тъй като 80 % от всички 
въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
рамка на ЕС следва да гарантира, че
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са с „екологичен дизайн“ с 
оглед да се оптимизира ефективността 
на използване на ресурси и материали, 
като се обърне внимание наред с 
другото на пригодеността за 
рециклиране, съдържанието на 
рециклирани материали и трайността. 
Тези изисквания ще трябва да са 
приложими и изпълними. Ще бъдат 
увеличени усилията на равнище ЕС и на 
равнище държави членки за 

34. Тъй като 80 % от всички 
въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
рамка на ЕС следва да послужи като 
стимул пуснатите на пазара на ЕС 
приоритетни продукти да имат
„екологичен дизайн“ с оглед да се 
оптимизира ефективността на 
използване на ресурси и материали, като 
се обърне внимание наред с другото на 
пригодеността за рециклиране, 
съдържанието на рециклирани 
материали и трайността. Тези 
изисквания ще трябва да са приложими 
и изпълними. Ще бъдат увеличени 
усилията на равнище ЕС и на равнище 
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отстраняване на пречките пред 
екоиновациите51 и за оползотворяване 
на пълния потенциал на екологичната 
индустрия на Европа за генериране на 
„зелени“ работни места и растеж.

държави членки за отстраняване на 
пречките пред екоиновациите51 и за 
оползотворяване на пълния потенциал 
на екологичната индустрия на Европа за 
генериране на „зелени“ работни места и 
растеж.

Or. it

Изменение 248
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение – параграф 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

34. Тъй като 80 % от всички 
въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
рамка на ЕС следва да гарантира, че 
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са с „екологичен дизайн“ с 
оглед да се оптимизира ефективността 
на използване на ресурси и материали, 
като се обърне внимание наред с 
другото на пригодеността за 
рециклиране, съдържанието на 
рециклирани материали и трайността. 
Тези изисквания ще трябва да са 
приложими и изпълними. Ще бъдат 
увеличени усилията на равнище ЕС и на 
равнище държави членки за 
отстраняване на пречките пред 
екоиновациите и за оползотворяване на 
пълния потенциал на екологичната 
индустрия на Европа за генериране на 
„зелени“ работни места и растеж.

34. Тъй като 80 % от всички 
въздействия на даден продукт върху 
околната среда се определят на етапа на 
неговото проектиране, политическата 
рамка на ЕС следва да гарантира, че 
пуснатите на пазара на ЕС приоритетни 
продукти са с „екологичен дизайн“ с 
оглед да се оптимизира ефективността 
на използване на ресурси и материали, 
като се обърне внимание наред с 
другото на пригодеността за 
рециклиране, съдържанието на 
рециклирани материали и трайността. 
Тези изисквания ще трябва да са 
приложими и изпълними. Ще бъдат 
увеличени усилията на равнище ЕС и на 
равнище държави членки за 
отстраняване на пречките пред 
екоиновациите и за оползотворяване на 
пълния потенциал на екологичната 
индустрия на Европа за генериране на 
„зелени“ работни места и растеж. 
Подобни мерки в никакъв случай не 
бива да водят до забрана на продукти.

Or. de
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Обосновка

Забраната на крушките с нажежаема жичка срещна неразбиране от страна на много 
потребители. Вместо просто да се въвеждат забрани, по-добрият начин е да се 
предоставят стимули или субсидии за екологично благоприятни продукти като 
алтернатива на вредни такива.

Изменение 249
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение – параграф 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Взети заедно, те
причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда. В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни.

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Тези сектори, заедно с 
промишлеността, причиняват
значителна част от въздействията на 
потреблението върху околната среда. В 
заключителния документ от „Рио + 20“ 
се признава необходимостта значително 
да се намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни.

Or. de

Обосновка

И промишлеността потребява енергия и причинява въздействия върху околната среда, 
породени от потреблението. Това пояснение изглежда необходимо, тъй като в ЕС 
понятието „потребител“ не е единно.

Изменение 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese
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Предложение за решение
Приложение – параграф 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Взети заедно, те 
причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда. В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни.

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Взети заедно, те 
причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда. В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни. 
Поради това Комисията следва да 
представи всеобхватна стратегия за 
борба с ненужните хранителни 
отпадъци и да подкрепя активно 
държавите членки в борбата им с 
прекомерното генериране на 
отпадъци.

Or. de

Изменение 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
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различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Взети заедно, те 
причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда. В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни.

различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, измерването и 
целите по отношение на отпечатъка 
върху земята, водата и материалите, 
както и въглеродния отпечатък 
трябва да бъдат приети до 2015 г. 
Поне един от тези показатели следва 
да бъде част от европейския семестър 
до 2015 г. Освен това ще бъдат 
поставени специфични цели за 
намаляване на общото въздействие на 
потреблението върху околната среда, 
по-специално в секторите на храните, 
жилищата и мобилността. Взети заедно, 
те причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда. В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни.

Or. en

Изменение 252
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение І – точка 35а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

35а. Използването на зърнени 
култури, подходяща за човешка 
консумация, за изхранване на 
селскостопански животни е ресурсно 
неефективно, тъй като голяма част 
от хранителната им стойност се 
губи по време на преобразуването им 
от растителна в животинска 
материя. Това е разточително 
използване както на тези култури, 
така и на земята, водата и 
енергията, използвани за 
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отглеждането им.

Or. en

Изменение 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще направи оценка на 
възможността за въвеждане на
допълнително специфично 
законодателство по сектори, за да се 
определят задължителни правила за 
зелени обществени поръчки за 
допълнителни продуктови категории.

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще предложи допълнително 
специфично законодателство по 
сектори, за да се определят 
задължителни правила за зелени 
обществени поръчки за допълнителни 
продуктови категории.

Or. en

Изменение 254
João Ferreira
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Предложение за решение
Приложение І – параграф 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще направи оценка на 
възможността за въвеждане на 
допълнително специфично
законодателство по сектори, за да се 
определят задължителни правила за 
зелени обществени поръчки за 
допълнителни продуктови категории.

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще направи оценка на 
възможността за въвеждане на 
специфични стандарти по сектори, за 
да се насърчат зелените обществени 
поръчки за допълнителни продуктови 
категории.

Or. pt

Изменение 255
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение І – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
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и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще направи оценка на 
възможността за въвеждане на 
допълнително специфично 
законодателство по сектори, за да се 
определят задължителни правила за 
зелени обществени поръчки за 
допълнителни продуктови категории.

и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще направи оценка на 
възможността за въвеждане на 
допълнително специфично 
законодателство по сектори, за да се 
определят задължителни правила за 
зелени обществени поръчки за 
допълнителни продуктови категории, 
включително хранителни продукти.

Or. en

Изменение 256
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-

36. В допълнение към задължителните 
изисквания за „зелени“ обществени 
поръчки за определени категории 
продукти, повечето държави членки са 
приели доброволни планове за действие 
и много от тях са поставили 
специфични цели за конкретни 
продуктови групи. Съществува обаче 
значителен потенциал за 
администрациите на всички равнища да 
намалят още повече въздействието си 
върху околната среда чрез своите 
решения за купуване. Държавите членки 
и регионите следва да предприемат по-
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нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите за „зелени“ 
обществени поръчки да се прилагат 
поне при 50 % от публичните търгове. 
Комисията ще направи оценка на 
възможността за въвеждане на 
допълнително специфично 
законодателство по сектори, за да се 
определят задължителни правила за 
зелени обществени поръчки за 
допълнителни продуктови категории.

нататъшни стъпки, за да постигнат 
целта критериите на Европейския съюз
за „зелени“ обществени поръчки да се 
прилагат поне при 50 % от публичните 
търгове. Комисията ще направи оценка 
на възможността за въвеждане на 
допълнително специфично 
законодателство по сектори, за да се 
определят задължителни правила за 
зелени обществени поръчки за 
допълнителни продуктови категории.

Or. en

Изменение 257
João Ferreira

Предложение за решение
Приложение І – параграф 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. Останалата част се 
депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на публичното 
управление на отпадъците в ЕС, за да се 
използват по-добре ресурсите, да се 
създадат нови работни места и да се 
намали зависимостта от вноса на 
суровини, като същевременно се 
понижат въздействията върху околната 
среда. Всяка година в ЕС се генерират 
2,7 милиарда тона отпадъци, 98 милиона 
тона от които са опасни. Средно само 
40 % от твърдите отпадъци се използват 
повторно или се рециклират. Останалата 
част се депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като вторичен източник на ресурси за 
ЕС, заместващ или допълващ 
първичния добив. В същото време 
много държави членки депонират над 
75 % от своите битови отпадъци.

Or. pt
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Изменение 258
Gilles Pargneaux

Предложение за решение
Приложение I – точка 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. Останалата част се 
депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. За течните отпадъци 
няма надеждни статистически 
данни, но със сигурност степента на 
рециклиране е много малка. 
Останалата част се депонира или се 
изгаря. В някои държави членки повече 
от 70 % от отпадъците се рециклират, 
показвайки как отпадъците могат да се 
използват като един от основните 
ресурси на ЕС. В същото време много 
държави членки депонират над 75 % от 
своите битови отпадъци.

Or. fr

Изменение 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение І – точка 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. Останалата част се 
депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се подготвят за повторно използване
или се рециклират. Останалата част се 
депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
общинските отпадъци се рециклират, 
показвайки как отпадъците могат да се 
използват като един от основните 
ресурси на ЕС. В същото време много 
държави членки депонират над 75 % от 
своите битови отпадъци.

Or. en

Изменение 260
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение – параграф 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
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98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. Останалата част се 
депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. Останалата част се 
депонира или се изгаря. В 
съответствие с йерархията на 
отпадъците изгарянето и 
депонирането на отпадъци може да 
представляват само последно 
възможно решение за управлението 
им. Във всеки случай трябва да се 
отдава приоритет на 
предотвратяването, повторното 
използване и рециклирането. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

Or. de

Изменение 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите, да се разкрият нови 
пазари, да се създадат нови работни 
места и да се намали зависимостта от 
вноса на суровини, като същевременно 
се понижат въздействията върху 
околната среда. Всяка година в ЕС се 
генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 
98 милиона тона от които са опасни. 
Средно само 40 % от твърдите отпадъци 
се използват повторно или се 
рециклират. Останалата част се 

37. Съществува и значителен потенциал 
за подобряване на управлението на 
отпадъците в ЕС, за да се използват по-
добре ресурсите и вторичните 
суровини, да се разкрият нови пазари, да 
се създадат нови работни места и да се 
намали зависимостта от вноса на 
суровини, като същевременно се 
понижат въздействията върху околната 
среда. Всяка година в ЕС се генерират 
2,7 милиарда тона отпадъци, 98 милиона 
тона от които са опасни. Средно само 40 
% от твърдите отпадъци се използват 
повторно или се рециклират. Останалата 
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депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

част се депонира или се изгаря. В някои 
държави членки повече от 70 % от 
отпадъците се рециклират, показвайки 
как отпадъците могат да се използват 
като един от основните ресурси на ЕС. 
В същото време много държави членки 
депонират над 75 % от своите битови 
отпадъци.

Or. en

Изменение 262
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Приложение І – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия 
ЕС да се прилагат много по-

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия, 
включително за предотвратяване на 
отпадъците, за: да се намали 
генерирането на отпадъци, постепенно 
да се премине от депониране към 
рециклиране и компостиране на 
отпадъците, като се извършва 
необходимото планиране, за да се 
разработи необходимата 
инфраструктура за рециклиране и 
оползотворяване, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
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систематично пазарни инструменти, 
в които се отдава приоритет на 
предотвратяването, рециклирането и 
повторното използване. Следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар 
на ЕС, и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно 
използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, 
характеризираща се с каскадно 
използване на ресурсите и близко до 
нулата количество на остатъчните 
отпадъци.

на срещата на върха „Рио + 20“.

Or. en

Изменение 263
Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Приложение – параграф 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се ограничи оползотворяването на 
енергията до материали, които не 
подлежат на рециклиране и 
компостиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
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развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат 
премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар на 
ЕС, и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно използване, 
рециклиране, възстановяване и 
отклоняване от депониране, за да се 
премине към „кръгова“ икономика, 
характеризираща се с каскадно 
използване на ресурсите и близко до 
нулата количество на остатъчните 
отпадъци.

управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, които 
съответстват на петстепенната 
йерархия на отпадъците. Следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар на 
ЕС и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно използване, 
рециклиране, възстановяване и за 
графика за отклоняване от депониране, 
за да се премине към „кръгова“ 
икономика, характеризираща се с 
каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. de

Изменение 264
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното и 
хармонизирано прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците в целия ЕС в съгласие с 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци55. 
Необходими са допълнителни усилия за: 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното и 
хармонизирано прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците в целия ЕС в съгласие с 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци55. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
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да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

да се намали вътрешното 
производство на отпадъци спрямо 
БВП, да се осигури висококачествено 
рециклиране и да се развият пазари за 
вторични суровини. Опасните отпадъци 
ще трябва да се управляват така, че да 
се сведат до минимум значителните 
неблагоприятни последици за здравето 
на човека и за околната среда, както 
беше договорено на срещата на върха 
„Рио + 20“. За постигането на това 
следва в целия ЕС да се прилагат много 
по-систематично пазарни инструменти, 
в които се отдава приоритет на 
предотвратяването, рециклирането и 
повторното използване. Следва да бъдат 
премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар на 
ЕС, и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно използване, 
рециклиране, възстановяване и 
отклоняване от депониране, за да се 
премине към „кръгова“ икономика, 
характеризираща се с каскадно 
използване на ресурсите и близко до 
нулата количество на остатъчните 
отпадъци.

Or. it

Обосновка

Цялостното премахване на депонирането до 2020 г. е нереалистично.

Изменение 265
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се 
отдава приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат 
премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар 
на ЕС, и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно използване, 
рециклиране, възстановяване и 
отклоняване от депониране, за да се 
премине към „кръгова“ икономика, 
характеризираща се с каскадно 
използване на ресурсите и близко до 
нулата количество на остатъчните 
отпадъци.

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
правни и икономически стимули, в 
които се отдава приоритет на 
предотвратяването, рециклирането и 
повторното използване. Следва да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. pt
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Изменение 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси чрез постигане на близко до 
нулата количество на остатъчните 
отпадъци до 2020 г, както се призовава 
в Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите, се изисква 
пълното прилагане и укрепване на 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците в целия ЕС въз основа на 
стриктно прилагане на йерархията на 
отпадъците и обхващане на различните 
видове отпадъци. Необходими са 
допълнителни усилия, включително 
предотвратяване (например 
намаляване на хранителните 
отпадъци), за да се постигне 
значително годишно намаляване на 
отпадъците на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране и компостиране, 
постепенно да се премахне 
депонирането, освен за определени 
опасни отпадъци, за които 
депонирането представлява най-
безопасния метод за обезвреждане, да 
се насърчи повторното използване, да 
се осигури висококачествено 
рециклиране и циклично използване на 
нетоксични материали, както и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
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„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. По този начин няма да се 
изразходват повече публични средства 
за инфраструктура за депониране в 
следващата многогодишна финансова 
рамка. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. en

Изменение 267
Gilles Pargneaux

Предложение за решение
Приложение I – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. По 
отношение на течните отпадъци 
събирането на отпадните мазнини 
при източника, преди изхвърлянето 
им в канализационната мрежа за 
отпадъчни води, следва да бъде 
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материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

приоритет. Необходими са 
допълнителни усилия за: да се намали 
генерирането на отпадъци на глава от 
населението в абсолютни стойности, да 
се ограничи оползотворяването на 
енергията до материали, които не 
подлежат на рециклиране, постепенно 
да се премахне депонирането, да се 
осигури висококачествено рециклиране 
и да се развият пазари за вторични 
суровини. Опасните отпадъци ще трябва 
да се управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. fr

Изменение 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение І – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
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карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците, като се 
вземат под внимание съображенията, 
свързани с жизнения цикъл, по 
отношение на цялостното 
въздействие на генерирането и 
управлението на отпадъците, и 
обхващане на различните видове 
отпадъци. Необходими са допълнителни 
усилия за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. en
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Изменение 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение І – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и 
циклично използване на нетоксични 
материали, както и да се развият 
пазари за вторични суровини. Опасните 
отпадъци ще трябва да се управляват 
така, че да се сведат до минимум 
значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
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„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. en

Изменение 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за решение
Приложение І – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилага много по-систематично
комбинация от различни пазарни 
инструменти, в които се отдава 
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рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. en

Изменение 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение І – параграф 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия за: 
да се намали генерирането на отпадъци 
на глава от населението в абсолютни 
стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията (по-
специално чрез изгаряне на отпадъци)
до материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
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минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. lt

Изменение 272
Elena Oana Antonescu

Предложение за решение
Приложение І – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на 
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци. 
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
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оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, постепенно да се 
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини. 
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилага много по-систематично
комбинация от различни пазарни 
инструменти, в които се отдава 
приоритет на предотвратяването, 
рециклирането и повторното 
използване. Следва да бъдат премахнати 
пречките пред рециклирането на 
вътрешния пазар на ЕС, и да се 
преразгледат съществуващите 
специфични цели за предотвратяване, 
повторно използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, характеризираща 
се с каскадно използване на ресурсите и 
близко до нулата количество на 
остатъчните отпадъци.

Or. en

Изменение 273
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
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на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата56. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата56, 
като същевременно се гарантира на 
всеки гражданин достъп до този 
жизненоважен ресурс. Напредъкът ще 
бъде улеснен чрез ускорено 
демонстриране и внедряване на 
новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

Or. it

Изменение 274
Gilles Pargneaux

Предложение за решение
Приложение I – точка 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39. Ефективността на ресурсите във 39. Ефективността на ресурсите във 
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водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите. Отделянето при 
източника на отпадните мазнини, 
преди изхвърлянето им в 
канализационната мрежа за 
отпадъчни води, тяхното събиране и 
рециклиране следва да се превърнат в 
приоритети на политиката за 
пречистване на водата.

Or. fr
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Изменение 275
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение – параграф 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Преди всичко секторите селско 
стопанство и енергетика като най-
големи потребители следва да бъдат 
поощрявани да използват по-
ефективно водните ресурси. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
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в сферата на водите.

Or. de

Изменение 276
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС, по-
специално чрез запазване на 
собствеността върху този ресурс 
като обществено благо, по 
отношение на водочерпенето и 
управлението. Освен това се очаква 
растящото търсене и въздействието от 
изменението на климата да увеличат 
значително натиска върху водните 
ресурси на Европа. В този контекст 
Европейският съюз и държавите членки 
следва да предприемат действия, за да 
гарантират, че при водочерпене се 
зачитат границите за наличните 
възобновяеми водни ресурси до 2020 г., 
включително чрез подобряване на 
ефективността на използване на водата 
посредством прибягване към пазарни 
механизми като ценообразуване, което 
да отразява действителната стойност на 
водата. Напредъкът ще бъде улеснен 



AM\931425BG.doc 77/78 PE508.027v01-00

BG

Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

чрез демонстриране и внедряване на 
технологии, системи и модели на 
управление въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

Or. pt

Изменение 277
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение І – точка 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

40. Дългосрочната и предсказуема 
рамка на политиката във всички тези 
области ще спомогне за стимулирането 
на инвестиции и действия, необходими 
за цялостното развитие на пазари за по-
екологосъобразни технологии и за 
насърчаване на устойчиви бизнес 
решения. Нужни са показатели и 
специфични цели относно 
ефективността на ресурсите, за да се 
получат необходимите ориентири за 
лицата, вземащи решения в публичния и 
частния сектор за преобразяване на 
икономиката. Те ще станат неразделна 
част от настоящата програма, след като 
бъде договорена на равнището на ЕС.

40. Дългосрочната и предсказуема 
рамка на политиката във всички тези 
области ще спомогне за стимулирането 
на инвестиции и действия, необходими 
за цялостното развитие на пазари за по-
екологосъобразни технологии и за 
насърчаване на устойчиви бизнес 
решения. Нужни са показатели и 
специфични цели относно 
ефективността на ресурсите, които 
отчитат специфичните 
обстоятелства в дадена държава 
членка, за да се получат необходимите 
ориентири за лицата, вземащи решения 
в публичния и частния сектор за 
преобразяване на икономиката. Те ще 
станат неразделна част от настоящата 
програма, след като бъде договорена на 
равнището на ЕС.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

40. Дългосрочната и предсказуема 
рамка на политиката във всички тези 
области ще спомогне за стимулирането 
на инвестиции и действия, необходими 
за цялостното развитие на пазари за по-
екологосъобразни технологии и за 
насърчаване на устойчиви бизнес 
решения. Нужни са показатели и 
специфични цели относно 
ефективността на ресурсите, за да се 
получат необходимите ориентири за 
лицата, вземащи решения в публичния и 
частния сектор за преобразяване на 
икономиката. Те ще станат неразделна 
част от настоящата програма, след като 
бъде договорена на равнището на ЕС.

40. Дългосрочната и предсказуема 
рамка на политиката във всички тези 
области ще спомогне за стимулирането 
на инвестиции и действия, необходими 
за цялостното развитие на пазари за по-
екологосъобразни технологии и за 
насърчаване на устойчиви бизнес 
решения. Нужни са показатели и 
специфични цели относно 
ефективността на ресурсите за 
отпечатъка върху земята, водата и 
материалите, както и въглеродния 
отпечатък до 2015 г., за да се получат 
необходимите ориентири за лицата, 
вземащи решения в публичния и 
частния сектор за преобразяване на 
икономиката. Те ще станат неразделна 
част от настоящата програма, след като 
бъде договорена на равнището на ЕС.
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