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Изменение 279Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

41. С цел ЕС да се превърне в ресурсно 
ефективна, екологична и
конкурентоспособна нисковъглеродна
икономика, с програмата се гарантира, 
че не по-късно от 2020 г.:

41. С цел постигане на
конкурентоспособна кръгова
икономика, която да се характеризира 
с ниски въглеродни емисии, висока 
ресурсна ефективност и грижа за 
околната среда и екосистемите, с 
програмата следва да се гарантира, че 
не по-късно от 2020 г.:

Or. it

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

Изменение 280
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

41. С цел ЕС да се превърне в ресурсно 
ефективна, екологична и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика, с програмата се гарантира, 
че не по-късно от 2020 г.:

41. С цел ЕС да се превърне в ресурсно 
ефективна, екологосъобразна и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика, с програмата се гарантира, 
че не по-късно от 2020 г.:

Or. fr

Изменение 281
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ЕС ще е постигнал своите цели за 
2020 г. по отношение на климата и 
енергията и работи за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—
95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. 
като част от усилията в световен 
мащаб средното повишение на 
температурата да бъде ограничено на 
по-малко от 2 °C;

а) ЕС ще е постигнал резултати по 
отношение на климата и енергията, в 
съответствие с икономическата 
ситуация и международната рамка 
като част от UNFCCC;

Or. it

Изменение 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ЕС ще е постигнал своите цели за 
2020 г. по отношение на климата и 
енергията и работи за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—
95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. 
като част от усилията в световен мащаб 
средното повишение на температурата 
да бъде ограничено на по-малко от 2 °C;

а) ЕС ще е постигнал своите цели за 
2020 г. по отношение на климата и 
енергията, ще е определил рамка за 
политиката в областта на 
енергетиката и климата за 2030 г., 
която се основава на обвързващи цели 
във връзка с емисиите на парникови 
газове, енергията от възобновяеми 
източници и енергийната 
ефективност, и работи за намаляване 
на емисиите на парникови газове с 80—
95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. 
като част от усилията в световен мащаб 
средното повишение на температурата 
да бъде ограничено на по-малко от 2 °C;

Or. de

Изменение 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen
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Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ЕС ще е постигнал своите цели за 
2020 г. по отношение на климата и 
енергията и работи за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—
95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. 
като част от усилията в световен мащаб 
средното повишение на температурата 
да бъде ограничено на по-малко от 2 °C;

a) ЕС ще е постигнал своите цели за 
2020 г. по отношение на климата и 
енергията и работи за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—
95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. 
като част от усилията в световен мащаб 
средното повишение на температурата 
да бъде ограничено на по-малко от 2 °C
и ще е постигнато съгласие за целите 
по отношение на енергията и 
климата за 2030 г. и енергийната 
ефективност и енергията от 
възобновяеми източници за следващи 
периоди;

Or. en

Изменение 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общото въздействие върху околната 
среда на всички основни промишлени 
сектори в ЕС значително ще бъде 
намалено, а ефективността на ресурсите
— повишена;

б) общото въздействие върху околната 
среда на всички основни промишлени 
сектори в ЕС значително ще бъде 
намалено, ресурсната ефективност 
ще бъде повишена благодарение на 
пазарните и политическите стимули, 
които насърчават най-добрите 
практики в отделните сектори;
ефективността на ресурсите в рамките 
на производствената верига и 
жизнения цикъл на даден продукт ще 
може да бъде измерена и съпоставяна;

Or. en
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Изменение 285
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общото въздействие върху околната 
среда на всички основни промишлени 
сектори в ЕС значително ще бъде 
намалено, а ефективността на ресурсите 
— повишена;

б) общото въздействие върху околната 
среда на всички основни промишлени 
сектори в ЕС значително ще бъде 
намалено, а ефективността на ресурсите 
— повишена чрез принципите на 
каскадно използване на суровините;

Or. en

Обосновка

Целта за повишаване на ефективността на ресурсите следва да се основава на 
принципите на каскадно използване на суровините, чието прилагане осигурява най-
висока добавена стойност.

Изменение 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общото въздействие на 
производството и потреблението върху 
околната среда ще бъде намалено —
особено в секторите храни, жилища и 
мобилност;

в) структурните промени в сферата 
на производството, технологиите и 
иновациите, както и в моделите на 
потребление и начина на живот ще 
са намалили общото въздействие на 
производството и потреблението върху 
околната среда — особено в секторите 
храни, жилища и мобилност;

Or. en

Изменение 287
João Ferreira, Sabine Wils
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Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) въздействието върху околната 
среда на секторите на храните, 
жилищата и мобилността ще 
намалява заедно с намаляването на 
разходите за обществото 
посредством мерки за териториално 
планиране, висококачествен и евтин 
обществен транспорт, намаляване на 
транспорта по време на жизнения 
цикъл на продуктите и правила и 
икономически стимули, 
благоприятстващи местното 
производство на храни и близостта 
на дома и работното място;

Or. pt

Изменение 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) деградацията на горите ще е 
предотвратена и стоките и 
продуктите, свързани с обезлесяване, 
ще са отстранени от пазара на ЕС;

Or. en

Изменение 289
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще 
се оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци 
от материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, съотношението 
на генерираните отпадъци спрямо БНП
ще спадне, а специално отпадъците, 
генерирани след потреблението, които 
могат да се рециклират и компостират, 
ще бъдат постепенно отклонени от 
потоците за обезвреждане към тези 
за рециклиране и оползотворяване;

Or. en

Изменение 290
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци 
от материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци спрямо БВП ще спаднат,
отпадъците, които могат да се 
рециклират и компостират, ще бъдат 
действително насочени към 
рециклиране и оползотворяване;

Or. it

Изменение 291
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат, ще се оползотворява енергията 
само от материали, които не подлежат 
на рециклиране, и ще се сведе до 
минимум депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират, като се 
вземат предвид удължените срокове, 
предвидени в член 5, параграф 2 от 
Директива 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъци;

Or. en

Изменение 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират, компостират и изгарят;

Or. en

Изменение 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират постепенно, 
според реалния капацитет на всяка 
държава членка за постигането на 
тази цел;

Or. lt

Изменение 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще се 
оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се предотвратяват и
управляват безопасно като ресурс, 
генерираните отпадъци на глава от 
населението ще спаднат в абсолютно 
изражение, ще се оползотворява 
енергията само от материали, които не 
подлежат на компостиране и 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци от 
материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

Or. en
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Изменение 295
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изцяло да се приложи 
законодателният пакет на ЕС в 
областта на климата и енергетиката и да 
се постигне съгласие относно 
рамката за политиката на ЕС в тази 
област за периода след 2020 г.;

а) да се замрази изпълнението на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката, с 
изключение на стандартите за 
енергийна ефективност, докато не 
бъде подписан нов международен 
правно обвързващ инструмент на 
световно равнище, с цел да се 
намалят емисиите на парникови 
газове от 80 до 95 % до 2050 г. спрямо 
стойностите от 1990 г., като част 
от усилията в световен мащаб 
средното повишение на 
температурата да бъде ограничено на 
по-малко от 2 °C;

Or. it

Изменение 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изцяло да се приложи 
законодателният пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката и да се 
постигне съгласие относно рамката за 
политиката на ЕС в тази област за 
периода след 2020 г.;

a) изцяло да се приложи 
законодателният пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката и да е налице 
готовност за работа по рамката за 
политиката на ЕС в тази област за 
периода след 2020 г.;

Or. en
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Изменение 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изцяло да се приложи 
законодателният пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката и да се 
постигне съгласие относно рамката за 
политиката на ЕС в тази област за 
периода след 2020 г.;

a) изцяло да се приложи 
законодателният пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката и да се 
постигне съгласие относно рамката за 
политиката на ЕС в тази област за 
периода след 2020 г. чрез установяване 
на три правно обвързващи цели за 
2030 г., съобразени с основните етапи, 
заложени в Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност, 
включително оценка за увеличаване на 
целта по отношение на климата на 
30 %;

Or. en

Изменение 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) широко да се прилагат „най-добрите 
налични техники“ и да се увеличат 
усилията за насърчаване на 
внедряването на новаторски технологии, 
процеси и услуги;

б) широко да се прилагат „най-добрите 
налични техники“ в контекста на 
Директивата относно емисиите от 
промишлеността и да се увеличат 
усилията за насърчаване на 
внедряването на новаторски технологии, 
процеси и услуги;

Or. en
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Изменение 299
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се намали използването на 
опаковки и транспорт по време на 
жизнения цикъл на продуктите;

Or. pt

Изменение 300
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се стимулират усилията на 
публичния и частния сектор за 
изследвания и иновации, необходими за 
създаването на новаторски технологии, 
системи и бизнес модели, които да 
ускорят прехода към нисковъглеродна, 
ресурсно ефективна икономика и да 
намалят разходите по него;

в) да се стимулират усилията на 
публичния и частния сектор за 
изследвания и иновации, необходими за 
създаването на новаторски технологии, 
системи и бизнес модели, които да 
направят по-конкурентоспособна и 
ефективна по отношение на 
разходите икономика, която да се 
характеризира с ниски въглеродни 
емисии и ресурсна ефективност;

Or. it

Изменение 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се стимулират усилията на в) да се стимулират усилията на 
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публичния и частния сектор за 
изследвания и иновации, необходими за 
създаването на новаторски технологии, 
системи и бизнес модели, които да 
ускорят прехода към нисковъглеродна, 
ресурсно ефективна икономика и да 
намалят разходите по него;

публичния и частния сектор за 
изследвания и иновации, необходими за 
създаването на новаторски технологии, 
системи и бизнес модели, които да 
ускорят прехода към нисковъглеродна, 
ресурсно ефективна икономика, да 
допринесат за същественото 
намаляване на разхищението на 
хранителни продукти по цялата 
верига на доставки и да намалят 
разходите по него;

Or. de

Изменение 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се определят показатели и цели 
за ефективност на ресурсите за 
периода до 2015 г. въз основа на 
Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите; да се 
въведат водещ показател и водеща 
цел в рамките на Европейския 
семестър, които да се допълват от 
„табло“ с показатели относно 
земеползването, въглерода, водата и 
материалите;

Or. en

Изменение 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква ва)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се установят показатели и да 
се определят цели за енергийна 
ефективност за периода до 2015 г.;

Or. en

Изменение 304
Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението;

г) да се установи по-съгласувана правна
рамка за устойчиво производство и 
потребление, която да обхваща целия 
производствен цикъл от устойчивите 
източници на ресурси до 
оползотворяването на продуктите в 
края на жизнения им цикъл; да се 
преразгледа законодателството относно 
продуктите с оглед да се подобрят 
екологичните характеристики и 
ресурсната ефективност на продуктите 
през целия им жизнен цикъл, да се 
повиши съответствието между 
съществуващите инструменти и 
разработването на новаторски 
подход; да се стимулира 
потребителското търсене на 
екологично устойчиви продукти и 
услуги чрез увеличаване на тяхната 
наличност, достъпност, 
функционалност и привлекателност; 
да се поставят цели за намаляване на 
общото въздействие от потреблението 
до 2015 г.;

Or. en
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Изменение 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението;

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление, включително, когато е 
целесъобразно, да се консолидират 
съществуващите инструменти в 
съгласувана правна рамка; да се 
преразгледа законодателството относно 
продуктите с оглед да се подобрят 
екологичните характеристики и 
ресурсната ефективност на продуктите 
през целия им жизнен цикъл; да се 
стимулира потребителското търсене 
на екологично устойчиви продукти и 
услуги; да се разработят показатели 
и да се поставят цели за намаляване на 
общото въздействие от потреблението;

Or. en

Изменение 306
Margrete Auken

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението;

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението и да се ограничи 
достъпът до пазара на продукти, за 
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които е доказано, че вредят на 
околната среда;

Or. en

Обосновка

Постигането на нетоксична, чиста и здравословна околна среда и на иновации за 
безопасни потребителски стоки е възможно само ако бъдат ограничени вредните за 
околната среда продукти.

Изменение 307
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението;

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл, като се вземат 
предвид принципите за каскадно 
използване на материалите; да се 
поставят цели за намаляване на общото 
въздействие от потреблението;

Or. en

Изменение 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се увеличат усилията за 
прилагане на критерии за „зелени“ 
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обществени поръчки при поне 50 % от 
публичните търгове и да се създаде 
доброволна мрежа от „зелени“ 
възложители за предприятията от 
ЕС;

Or. en

Изменение 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането
действително е премахнато, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, рециклираните 
отпадъци се използват като основен и 
надежден източник на суровини за ЕС, 
опасните отпадъци се управляват 
безопасно и генерирането им е
намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците и постигане на близко до 
нулата количество на отпадъците до 
2020 г. Това ще включва прилагане на 
йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се намали 
генерирането на отпадъци, да се 
насърчи повторното използване, да се 
осигури високо качество на 
рециклирането и циклите на 
нетоксичните материали, така че 
отпадъците да могат да се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, енергията да се 
оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране и 
компостиране, депонирането да бъде 
действително премахнато, освен за 
определени опасни отпадъци, за 
които депонирането представлява 
най-безопасния метод за 
обезвреждане, а генерирането на
опасни отпадъци да бъде значително
намалено и те да се управляват 
безопасно, незаконните превози на 
отпадъци да бъдат ликвидирани и 
пречките на вътрешния пазар пред 
дейности по екологосъобразното 
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рециклиране в ЕС да бъдат
премахнати. Това ще изисква 
систематично определяне на 
амбициозни цели относно 
рециклирането, повторното 
използване и предотвратяването във 
всички политики на ЕС за 
отпадъците;

Or. en

Изменение 310
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, рециклираните отпадъци 
се използват като основен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че отпадъците които 
могат да се рециклират и 
компостират, ще бъдат 
действително насочени към 
рециклиране и оползотворяване,
рециклираните отпадъци се използват 
като допълнителен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

Or. it
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Изменение 311
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, рециклираните отпадъци
се използват като основен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците в 
съответствие с Рамковата 
директива относно отпадъците, въз 
основа на подход, свързан с жизнения 
цикъл, и ефективното използване на 
мерки, за да се гарантира, че специално 
отпадъците, генерирани след 
потреблението, които могат да се 
компостират, ще бъдат постепенно 
отклонени от потоците за 
обезвреждане към тези за рециклиране
и оползотворяване, рециклираните
отпадъци се използват като основен и 
надежден източник на суровини за ЕС, 
опасните отпадъци се управляват 
безопасно и генерирането им е 
намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

Or. en

Изменение 312
Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Приложение 1 – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
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на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, рециклираните отпадъци 
се използват като основен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

на петстепенната йерархия на 
отпадъците и ефективното използване 
на пазарни инструменти и мерки, за да 
се гарантира, че на равнището на ЕС
постепенно се въвежда генерална 
забрана за депонирането на отпадъци, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране и компостиране, 
рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, повишават се 
съответно също така 
икономичeската ефективност на 
рециклирането и търсенето на 
вторични суровини, опасните отпадъци 
се управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци (наред с другото, също и чрез 
засилен контрол) са ликвидирани и 
пречките на вътрешния пазар пред 
дейности по екологосъобразното 
рециклиране в ЕС са премахнати;

Or. de

Изменение 313
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 
рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, 
оползотворяването на енергия от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, е сведено до минимум,
рециклираните отпадъци се използват 
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суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

Or. en

Изменение 314
Kārlis Šadurskis

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 
рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е сведено до минимум, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, рециклираните отпадъци
се използват като основен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

Or. en

Изменение 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 
рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 
рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са на практика елиминирани
и пречките на вътрешния пазар пред 
дейности по екологосъобразното 
рециклиране в ЕС са премахнати;

Or. en

Изменение 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 



PE508.028v01-00 24/78 AM\931426BG.doc

BG

рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

насърчава се цикличното използване 
на нетоксичните материали, така че
рециклираните отпадъци могат да се 
използват като основен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

Or. en

Изменение 317
Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, енергията 
се оползотворява само от материали, 
които не подлежат на рециклиране, 
рециклираните отпадъци се използват 
като основен и надежден източник на 
суровини за ЕС, опасните отпадъци се 
управляват безопасно и генерирането 
им е намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи и да се засили 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците, както и да се постигне 
близко до нулата количество на 
отпадъците. Това ще включва 
стриктното прилагане на йерархията 
на отпадъците и ефективното 
използване на пазарни инструменти и 
мерки, за да се гарантира, че 
депонирането действително е 
премахнато, енергията се оползотворява 
само от материали, които не подлежат 
на рециклиране, насърчават се 
циклите на нетоксичните 
материали, така че рециклираните 
отпадъци се използват като основен и 
надежден източник на суровини за ЕС, 
налице е висококачествена система за 
разделяне при източника, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
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пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати; Това ще изисква 
системен преглед на политиките на 
ЕС относно отпадъците в 
съответствие с движението към 
кръгова икономика, както и 
определяне на амбициозни цели във 
връзка с рециклирането и 
предотвратяването;

Or. en

Изменение 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да се разработи нов правен 
инструмент, който ще стимулира по-
ефективното използване на 
ограничените ресурси на биомасата, 
въз основа на оценка на цялостната 
наличност, който да установява 
принцип на каскадно използване и 
мерки за подпомагане, и който ще 
гарантира, че общите количества на 
биомасата, използвана във всеки 
сектор, са ограничени до размерите, 
които екосистемите могат 
устойчиво да осигуряват;

Or. en

Изменение 319
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и
използване на пазарни механизми, 
като например ценообразуване на 
водата.

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне и 
наблюдение на цели в плановете за 
управление на речните басейни, 
укрепване на публичната 
администрация на водните ресурси, 
създаване на повече квалифицирани 
работни места и обезпечаване на 
услугите с подходящ бюджет и 
инвестиционен капацитет.

Or. pt

Изменение 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 
използване на пазарни механизми, 
като например ценообразуване на 
водата.

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни въз 
основа на най-икономичните пазарни 
механизми, включително, наред с
другото, ценообразуване на водата.

Or. en

Изменение 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 
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използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата.

използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата, 
както и чрез подобряване на знанията 
и информацията, управлението, 
инвестициите и включването на 
свързаните с водата въпроси в други 
политики.

Or. en

Изменение 322
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 
използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата.

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 
използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата, 
както е предвидено в член 9 от 
Рамковата директива за водите.

Or. en

Изменение 323
Gilles Pargneaux

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 
използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата.

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни, както 
и за рециклиране на отпадъчни води, и 
използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата.

Or. fr
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Изменение 324
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – параграф 41 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни и 
използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата.

е) да се подобри ефективността на 
използване на водата чрез определяне на 
цели на равнище речни басейни, чрез 
правила за използването на 
пречистените отпадъчни води и чрез
използване на пазарни механизми, като 
например ценообразуване на водата;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се даде особен статут на каптираната и след това върната в 
естествената среда вода. Както е посочено в Плана за опазване на водните ресурси 
на Европа, Комисията ще се постарае да определи най-подходящия инструмент за 
целия ЕС, за да се поощри повторното използване на водата, като се оцени по 
подходящ начин въздействието върху околната среда и се осигури поддържането на 
високо равнище на опазване на общественото здраве и околната среда.

Изменение 325
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се гарантира количеството и 
качеството на водните резерви, като 
се насочи вниманието към 
източниците на вода, предназначена 
за използване от човека, по-специално 
чрез поддържане и подобряване на 
естествените и изкуствените 
водоеми, чрез отделяне на специално 
внимание на управлението на 



AM\931426BG.doc 29/78 PE508.028v01-00

BG

подземните водоносни хоризонти и на 
капацитета на почвата за задържане 
на вода и чрез наблюдение и контрол 
на промените в задържането и 
качеството на водата.

Or. pt

Изменение 326
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се вземат предвид действията 
на Стратегията на ЕС за 
биоикономика относно устойчивото 
производство и използване на 
възобновяеми ресурси.

Or. en

Изменение 327
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение I – параграф 41 – алинея 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) определяне на нови правила за 
„зелени“ обществени поръчки за 
хранителни продукти, включително 
критерии във връзка с околната среда 
и хуманното отношение към 
животните.

Or. en
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Изменение 328
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем в 
редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в 
земеползването.

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем в 
редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се най-вече на неправилни 
териториални политики и на 
използването на заливните площи.

Or. pt

Изменение 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение І – параграф 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем
в редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в земеползването.

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество и условията за събиране и 
преработване на отпадни води 
продължават да бъдат неподходящи
в редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в земеползването.
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Изменение 330
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение 1 – параграф 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем в 
редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в земеползването.

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем в 
редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. 
Приватизирането на снабдяването с 
вода доведе до рискове за здравето, 
особено на местата, където правата 
върху водата са получени от големи 
концерни. С оглед на запазването, 
повишаването и защитата на 
качеството на водата е крайно 
необходима забрана на 
приватизирането в областта на 
снабдяването с питейна вода. Все по-
често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в земеползването.

Or. de

Обосновка

В Португалия приватизирането на водата доведе до повишаване на цената с 
400 процента и до понижаване на качеството на водата. През следващите 
десетилетия борбата за вода ще се изостри, по тази причина снабдяването с вода 
трябва да остане в държавни ръце или да бъде възстановен засиленият публичен 
надзор върху него.
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Изменение 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за решение
Приложение I – параграф 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем в 
редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в земеползването.

44. Достъпът до вода със задоволително 
качество продължава да бъде проблем в 
редица селски райони в ЕС, макар че 
осигуряването на добро качество на 
водите за къпане в Европа е от полза 
както за здравето на човека, така и за 
туристическата индустрия на ЕС. Все 
по-често се изпитват неблагоприятни 
последици за здравето на човека и 
икономическата дейност от наводнения, 
дължащи се отчасти на промени в 
хидроложкия цикъл и в земеползването. 
За да се спазва законодателството на 
ЕС в областта на водите, следва да се 
предвидят мерки за възстановяване на 
естествените граници на реките и за 
залесяване на съседните територии.

Or. es

Изменение 332
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение I – параграф 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

42. Законодателството на ЕС в областта 
на околната среда доведе до значителни 
ползи за здравето и благосъстоянието на 
населението. Въпреки това водите, 
замърсяването на въздуха и
химикалите остават сред най-
тревожните екологични проблеми за 
широката общественост в ЕС. Според 
оценка на Световната здравна 
организация (СЗО) на екологични 

42. Законодателството на ЕС в областта 
на околната среда доведе до значителни 
ползи за здравето и благосъстоянието на 
населението. Въпреки това водите, 
замърсяването на въздуха, химикалите
и шумовото замърсяване остават сред 
най-тревожните екологични проблеми 
за широката общественост в ЕС. Според 
оценка на Световната здравна 
организация (СЗО) на екологични 
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стресови фактори се дължат между 15 % 
и 20 % от всички смъртни случаи в 
53 европейски държави. Според ОИСР, 
до 2050 г. замърсяването на въздуха в 
градската среда ще стане основна 
екологична причина за смъртност в 
световен мащаб.

стресови фактори се дължат между 15 % 
и 20 % от всички смъртни случаи в 
53 европейски държави. Според ОИСР, 
до 2050 г. замърсяването на въздуха в 
градската среда ще стане основна 
екологична причина за смъртност в 
световен мащаб.

Or. es

Изменение 333
Christofer Fjellner

Предложение за решение
Приложение І – параграф 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

45. Непълното прилагане на 
съществуващата политика 
възпрепятства ЕС да постигне адекватни 
стандарти за качеството на въздуха и на 
водата. ЕС ще актуализира 
специфичните целите в съответствие с 
най-новите научни постижения и по-
активно ще се стреми да осигури 
полезно взаимодействие с други цели на 
политиките в области като изменението 
на климата, биологичното разнообразие, 
морската и сухоземната околна среда. 
Например намаляването на някои 
замърсители на въздуха може 
значително да допринесе за 
ограничаване на последиците от 
изменението на климата. По-
нататъшната работа в тази посока ще се 
основава на информация от цялостно 
преразглеждане на законодателството 
на ЕС относно качеството на въздуха и
от проекта за опазване на европейските 
водни ресурси.

45. Непълното прилагане на 
съществуващата политика 
възпрепятства ЕС да постигне адекватни 
стандарти за качеството на въздуха и на 
водата. ЕС ще актуализира 
специфичните целите в съответствие с 
най-новите научни постижения и по-
активно ще се стреми да осигури 
полезно взаимодействие с други цели на 
политиките в области като изменението 
на климата, биологичното разнообразие, 
морската и сухоземната околна среда. 
Например намаляването на някои 
замърсители на въздуха, включително 
SO2 и краткотрайните атмосферни 
замърсители (SLCP), може значително 
да допринесе за ограничаване на 
последиците от изменението на климата 
и подобряване на качеството на 
въздуха. По-нататъшната работа в тази 
посока ще се основава на информация 
от цялостно преразглеждане на 
законодателството на ЕС относно 
качеството на въздуха и 
Директиви 2005/33/ЕО и 1999/32/ЕО, и 
от проекта за опазване на европейските 
водни ресурси.
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Or. en

Изменение 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение І – параграф 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

48. Хоризонталното законодателство 
относно химикалите (REACH и 
регламентите за класифициране, 
етикетиране и опаковане) предоставя 
базова защита на здравето на човека и 
околната среда, и спомага за 
навлизането на развиващи се методи на 
изпитване без използването на животни. 
Въпреки това все още съществува 
несигурност относно последиците за 
здравето на човека и околната среда от 
комбинираното въздействие на 
различни химикали (смеси), 
наноматериали, химикали, които 
нарушават функционирането на 
ендокринната (хормоналната) система 
(т.нар. ендокринни разрушители) и 
химикали в продукти. През последните 
години се появи повече информация 
относно нуждата от действия за 
справяне с тези предизвикателства, 
особено ако ЕС желае да постигне 
целта, договорена на Световната среща 
на върха за устойчиво развитие през 
2002 г. и потвърдена на срещата на 
върха „Рио + 20“, а именно да се 
гарантира „свеждане до минимум на 
значителните неблагоприятни 
последици“ от химикалите върху
здравето на човека и околната среда до 
2020 г., както и да отговори на новите и 
нововъзникващите проблеми и 
предизвикателства по ефективен, 
ефикасен, последователен и съгласуван 
начин. ЕС ще продължи да разработва и 
прилага подходи за справяне с 

48. Хоризонталното законодателство 
относно химикалите (REACH и 
регламентите за класифициране, 
етикетиране и опаковане) предоставя 
базова защита на здравето на човека и 
околната среда, и спомага за 
навлизането на развиващи се методи на 
изпитване без използването на животни. 
Въпреки това все още съществува 
несигурност относно цялостните 
последици за здравето на човека и 
околната среда от комбинираното 
въздействие на различни химикали 
(смеси), наноматериали, химикали, 
които нарушават функционирането на 
ендокринната (хормоналната) система 
(т.нар. ендокринни разрушители) и 
химикали в продукти. През последните 
години се появи повече информация 
относно нуждата от действия за 
справяне с тези предизвикателства, 
особено ако ЕС желае да постигне 
целта, договорена на Световната среща 
на върха за устойчиво развитие през 
2002 г. и потвърдена на срещата на 
върха „Рио + 20“, а именно да се 
гарантира свеждане до минимум на 
рисковете от химикалите за здравето на 
човека и околната среда до 2020 г., 
както и да отговори на новите и 
нововъзникващите проблеми и 
предизвикателства по ефективен, 
ефикасен, последователен и съгласуван 
начин. ЕС ще продължи да разработва и 
прилага подходи, включително 
секторни разпоредби, за справяне с 
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комбинираното въздействие на 
химикали и с опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с 
ендокринни разрушители, а също така 
ще представи цялостен подход за 
свеждане до минимум на 
неблагоприятните последици от опасни 
вещества, включително химикали в 
продукти, за което ще спомогне 
обширна база от знания за излагането на 
действието на химикали и за 
токсичността им. Безопасността и 
устойчивото управление на 
наноматериалите ще бъдат осигурени 
като част от цялостен подход, включващ 
оценка и управление на риска, 
информиране и мониторинг. Взети 
заедно, тези подходи ще осигурят 
разрастване на базата от знания за 
химикалите и ще предоставят 
предвидима рамка за стимулиране на 
разработването на по-устойчиви 
решения.

комбинираното въздействие на 
химикали и с опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с 
ендокринни разрушители, а също така 
ще представи цялостен подход във 
всички съответни законодателни 
актове на ЕС за свеждане до минимум 
на неблагоприятните последици от 
опасни вещества, включително 
химикали в продукти, за което ще 
спомогне обширна база от знания за 
излагането на действието на химикали и 
за токсичността им, като се отчита 
предохранителният принцип за 
защита от излагане, по-специално на 
уязвимите групи. Безопасността и 
устойчивото управление на 
наноматериалите ще бъдат осигурени 
като част от цялостен подход, включващ 
оценка и управление на риска, 
информиране и мониторинг. Взети 
заедно, тези подходи ще осигурят 
разрастване на базата от знания за 
химикалите и ще предоставят 
предвидима рамка за стимулиране на 
разработването на по-устойчиви 
решения.

Or. en

Изменение 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение І – параграф 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

48. Хоризонталното законодателство 
относно химикалите (REACH и 
регламентите за класифициране, 
етикетиране и опаковане) предоставя 
базова защита на здравето на човека и 
околната среда, и спомага за 
навлизането на развиващи се методи на 
изпитване без използването на животни. 

48. Хоризонталното законодателство 
относно химикалите (REACH и 
регламентите за класифициране, 
етикетиране и опаковане) предоставя 
базова защита на здравето на човека и 
околната среда, и спомага за 
навлизането на развиващи се методи на 
изпитване без използването на животни. 
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Въпреки това все още съществува 
несигурност относно последиците за 
здравето на човека и околната среда от 
комбинираното въздействие на 
различни химикали (смеси), 
наноматериали, химикали, които 
нарушават функционирането на 
ендокринната (хормоналната) система 
(т.нар. ендокринни разрушители) и 
химикали в продукти. През последните 
години се появи повече информация 
относно нуждата от действия за 
справяне с тези предизвикателства, 
особено ако ЕС желае да постигне 
целта, договорена на Световната среща 
на върха за устойчиво развитие през 
2002 г. и потвърдена на срещата на 
върха „Рио + 20“, а именно да се 
гарантира „свеждане до минимум на 
значителните неблагоприятни 
последици“ от химикалите върху 
здравето на човека и околната среда до 
2020 г., както и да отговори на новите и 
нововъзникващите проблеми и 
предизвикателства по ефективен, 
ефикасен, последователен и съгласуван 
начин. ЕС ще продължи да разработва и 
прилага подходи за справяне с 
комбинираното въздействие на 
химикали и с опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с 
ендокринни разрушители, а също така 
ще представи цялостен подход за 
свеждане до минимум на 
неблагоприятните последици от опасни 
вещества, включително химикали в 
продукти, за което ще спомогне 
обширна база от знания за излагането на 
действието на химикали и за 
токсичността им. Безопасността и 
устойчивото управление на 
наноматериалите ще бъдат осигурени 
като част от цялостен подход, включващ 
оценка и управление на риска, 
информиране и мониторинг. Взети 
заедно, тези подходи ще осигурят 
разрастване на базата от знания за 
химикалите и ще предоставят 

Въпреки това все още съществува 
значително безпокойство относно 
последиците за здравето на човека и 
околната среда от комбинираното 
въздействие на различни химикали 
(смеси), наноматериали, химикали, 
които нарушават функционирането на 
ендокринната (хормоналната) система 
(т.нар. ендокринни разрушители) и 
химикали в продукти. През последните 
години се появи повече информация 
относно нуждата от действия за 
справяне с тези предизвикателства, 
особено ако ЕС желае да постигне 
целта, договорена на Световната среща 
на върха за устойчиво развитие през 
2002 г. и потвърдена на срещата на 
върха „Рио + 20“, а именно да се 
гарантира „свеждане до минимум на 
значителните неблагоприятни 
последици“ от химикалите върху 
здравето на човека и околната среда до 
2020 г., както и да отговори на новите и 
нововъзникващите проблеми и 
предизвикателства по ефективен, 
ефикасен, последователен и съгласуван 
начин. ЕС ще продължи да разработва и 
прилага подходи за справяне с 
комбинираното въздействие на 
химикали и с опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с 
ендокринни разрушители, а също така 
ще представи цялостен подход за 
свеждане до минимум на 
неблагоприятните последици и 
излагането на въздействието на
опасни вещества във всички съответни 
законодателни актове на ЕС, 
включително химикали в продукти, за 
което ще спомогне обширна база от 
знания за излагането на действието на 
химикали и за токсичността им, 
включително знания относно 
уязвимите групи. Безопасността и 
устойчивото управление на 
наноматериалите и други авангардни 
материали ще бъдат осигурени като 
част от цялостен активен подход във 
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предвидима рамка за стимулиране на 
разработването на по-устойчиви 
решения.

всички съответни законодателни 
актове, насочен конкретно към 
наноматериалите, включващ 
индивидуалност при оценката и 
управлението на риска, задълбочено
информиране относно актуални 
въпроси (свързани с описа и 
етикетирането) и мониторинг. Взети 
заедно, тези подходи ще осигурят 
разрастване на базата от знания за 
химикалите и ще предоставят 
предвидима рамка за стимулиране на 
разработването на по-устойчиви 
решения.

Or. en

Обосновка

Необходим е активен подход, насочен към наноматериалите в цялото съответно 
законодателство на ЕС. Безпокойството относно безопасността е свързано с 
излагането на въздействието на опасни вещества и комбинираното въздействие на 
химикалите и ендокринните разрушители, и следва да бъде намалено, по-специално с 
оглед на уязвимите групи.

Изменение 336
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

48. Хоризонталното законодателство 
относно химикалите (REACH и 
регламентите за класифициране, 
етикетиране и опаковане) предоставя 
базова защита на здравето на човека и 
околната среда, и спомага за 
навлизането на развиващи се методи на 
изпитване без използването на животни. 
Въпреки това все още съществува 
несигурност относно последиците за 
здравето на човека и околната среда от 
комбинираното въздействие на 
различни химикали (смеси), 

48. Хоризонталното законодателство 
относно химикалите (REACH и 
регламентите за класифициране, 
етикетиране и опаковане) предоставя 
базова защита на здравето на човека и 
околната среда, и спомага за 
навлизането на развиващи се методи на 
изпитване без използването на животни. 
Въпреки това все още съществува 
несигурност относно последиците за 
здравето на човека и околната среда от 
комбинираното въздействие на 
различни химикали (смеси), 
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наноматериали, химикали, които 
нарушават функционирането на 
ендокринната (хормоналната) система 
(т.нар. ендокринни разрушители) и 
химикали в продукти. През последните 
години се появи повече информация 
относно нуждата от действия за 
справяне с тези предизвикателства, 
особено ако ЕС желае да постигне 
целта, договорена на Световната среща 
на върха за устойчиво развитие през 
2002 г. и потвърдена на срещата на 
върха „Рио + 20“, а именно да се 
гарантира „свеждане до минимум на 
значителните неблагоприятни 
последици“ от химикалите върху 
здравето на човека и околната среда до 
2020 г., както и да отговори на новите и 
нововъзникващите проблеми и 
предизвикателства по ефективен, 
ефикасен, последователен и съгласуван 
начин. ЕС ще продължи да разработва и 
прилага подходи за справяне с 
комбинираното въздействие на 
химикали и с опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с 
ендокринни разрушители, а също така 
ще представи цялостен подход за 
свеждане до минимум на 
неблагоприятните последици от опасни 
вещества, включително химикали в 
продукти, за което ще спомогне 
обширна база от знания за излагането на 
действието на химикали и за 
токсичността им. Безопасността и 
устойчивото управление на 
наноматериалите ще бъдат осигурени 
като част от цялостен подход, включващ 
оценка и управление на риска, 
информиране и мониторинг. Взети 
заедно, тези подходи ще осигурят 
разрастване на базата от знания за 
химикалите и ще предоставят 
предвидима рамка за стимулиране на 
разработването на по-устойчиви 
решения.

наноматериали, химикали, които 
нарушават функционирането на 
ендокринната (хормоналната) система 
(т.нар. ендокринни разрушители) и 
химикали в продукти. През последните 
години се появи повече информация 
относно нуждата от действия за 
справяне с тези предизвикателства, 
особено ако ЕС желае да постигне 
целта, договорена на Световната среща 
на върха за устойчиво развитие през 
2002 г. и потвърдена на срещата на 
върха „Рио + 20“, а именно да се 
гарантира „свеждане до минимум на 
значителните неблагоприятни 
последици“ от химикалите върху 
здравето на човека и околната среда до 
2020 г., както и да отговори на новите и 
нововъзникващите проблеми и 
предизвикателства по ефективен, 
ефикасен, последователен и съгласуван 
начин. ЕС ще продължи да разработва и 
прилага подходи за справяне с 
комбинираното въздействие на 
химикали и с опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с 
неблагоприятните последствия от
ендокринни разрушители, а също така 
ще представи цялостен подход за 
свеждане до минимум на 
неблагоприятните последици от опасни 
вещества, включително химикали в 
продукти, за което ще спомогне 
обширна база от знания за излагането на 
действието на химикали и за 
токсичността им. Безопасността и 
устойчивото управление на 
наноматериалите ще бъдат осигурени 
като част от цялостен подход, включващ 
оценка и управление на риска, 
информиране и мониторинг. Взети 
заедно, тези подходи ще осигурят 
разрастване на базата от знания за 
химикалите и ще предоставят 
предвидима рамка за стимулиране на 
разработването на по-устойчиви 
решения.
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Or. it

Изменение 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение І – параграф 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

49. Междувременно, растящият пазар за 
продукти, химикали и материали на 
биологична основа може да предложи 
предимства като по-ниски емисии на 
парникови газове и нови възможности 
за пазарна реализация, но трябва да се 
внимава, за да се гарантира, че пълният 
жизнен цикъл на тези продукти е 
устойчив, не изостря конкуренцията за 
земя и не увеличава равнището на 
емисиите.

49. Междувременно, растящият пазар за 
продукти, химикали и материали на 
биологична основа може да предложи 
предимства като по-ниски емисии на 
парникови газове и нови възможности 
за пазарна реализация, но трябва да се 
внимава, за да се гарантира, че пълният 
жизнен цикъл на тези продукти е 
устойчив, не изостря конкуренцията за 
земя и вода и не увеличава равнището 
на емисиите.

Or. en

Изменение 338
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 49а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

49a. Трябва да се насочи внимание към 
последиците от дерегулацията и 
либерализацията на международната 
търговия, които доведоха до 
увеличено потребление на енергия и 
движение на стоки в световен план, и 
съответно до повишаване на 
концентрацията на парникови газове 
в атмосферата; защитата и 
насърчаването на местното 
производство и потребление на 
енергия посредством по-къси вериги 
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на доставки спомага за допълняемост 
в международната търговия вместо 
за конкуренция между продукти, 
производители и държави;

Or. pt

Изменение 339
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 49б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

49б. Препоръчва се в кратки срокове 
да се направи оценка на 
въздействието на общите политики 
на ЕС, по-специално ОСП, ОПОР и 
търговската политика, във връзка с 
потенциала за намаляване на 
въглеродната интензивност на
икономиките в ЕС. Резултатите от 
тази оценка следва да бъдат взети 
предвид при преразглеждането на 
политиките.

Or. pt

Изменение 340
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

50.Изменението на климата ще изостри 
още повече проблемите, свързани с 
околната среда, като причинява 
продължителни суши и горещи вълни, 
наводнения, бури и горски пожари, 
както и нови или по-вирулентни форми 
на заболявания при хората, животните 

50. Предвижда се, че изменението на 
климата ще изостри още повече 
проблемите, свързани с околната среда, 
като причинява продължителни суши и 
горещи вълни, наводнения, бури и 
горски пожари, както и нови или по-
вирулентни форми на заболявания при 
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или растенията. Следва да бъдат 
предприети целенасочени действия, за 
да се гарантира, че ЕС е достатъчно 
подготвен да се справи с въздействието 
и промените, произтичащи от 
изменението на климата, чрез укрепване 
на неговата екологична, икономическа и 
социална устойчивост. Тъй като много 
сектори са и ще бъдат подложени в 
нарастваща степен на въздействия от 
изменението на климата, трябва да се 
засили включването в политиките на ЕС 
на съображения за адаптиране и за 
управление на риска от бедствия.

хората, животните или растенията. 
Следва да бъдат предприети 
целенасочени действия, за да се 
гарантира, че ЕС е достатъчно 
подготвен да се справи с въздействието 
и промените, произтичащи от 
изменението на климата, чрез укрепване 
на неговата екологична, икономическа и 
социална устойчивост. Тъй като много 
сектори са и ще бъдат подложени в 
нарастваща степен на въздействия от 
изменението на климата, трябва да се 
засили включването в политиките на ЕС 
на съображения за адаптиране и за 
управление на риска от бедствия.

Or. it

Изменение 341
Elena Oana Antonescu

Предложение за решение
Приложение І – параграф 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

51. Освен това мерките за повишаване 
на екологичната и климатичната 
устойчивост, като например 
възстановяване на екосистеми и 
екологична инфраструктура, могат да 
доведат до значителни социално-
икономически ползи, включително за
общественото здравеопазване. 
Полезните взаимодействия и 
възможността за компромиси между 
цели във връзка с климата и други 
екологични цели, като например 
относно качеството на въздуха, трябва 
да бъдат управлявани по задоволителен 
начин. Например смяната на горивото в 
отговор на съображения във връзка с 
климата или сигурността на доставките 
би могла да доведе до значително 
увеличение на праховите частици и на 

51. Освен това мерките за повишаване 
на екологичната и климатичната 
устойчивост, като например 
възстановяване на екосистеми и 
екологична инфраструктура, могат да 
доведат до значителни социално-
икономически ползи и значително 
подобряване на общественото 
здравеопазване и благосъстояние. 
Полезните взаимодействия и 
възможността за компромиси между 
цели във връзка с климата и други 
екологични цели, като например 
относно качеството на въздуха, трябва 
да бъдат управлявани по задоволителен 
начин. Например смяната на горивото в 
отговор на съображения във връзка с 
климата или сигурността на доставките 
би могла да доведе до значително 
увеличение на праховите частици и на 
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опасните емисии. опасните емисии.

Or. en

Изменение 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) качеството на въздуха в ЕС 
значително ще се подобри;

а) качеството на въздуха в затворени и 
открити пространства в ЕС 
значително ще се подобри до 
препоръчваните от СЗО равнища и в 
съответствие с нейните насоки;

Or. en

Изменение 343
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) ще се преразгледа 
законодателството относно 
методите за измерване на 
атмосферното замърсяване, като се 
включат насоки относно правилното 
разполагане на измервателните уреди, 
за да се гарантира повече 
ефективност при получаването на 
данните и да се избегнат 
заблуждаващи измервания;

Or. es
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Изменение 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) шумовото замърсяване в ЕС 
значително ще намалее;

б) шумовото замърсяване в ЕС
значително ще намалее до 
препоръчваните от СЗО равнища;

Or. en

Изменение 345
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гражданите в целия ЕС ще се 
възползват от високи стандарти за 
безопасност на питейната вода и 
водите за къпане;

в) всички граждани в целия ЕС ще 
разполагат с безопасна питейна вода 
и безопасно пречистване на 
отпадъчните води, със съответното 
качество и в достатъчно количество, 
както и с безопасни от хигиенна 
гледна точка обществени води за 
къпане;

Or. pt

Изменение 346
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ще се извърши проследяване на 
степента на приложение на 
политики за интернализация на 
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разходите за вода в различните 
държави членки, с цел да се постигне 
отражение на реалната цена на този 
ресурс, както е предвидено в 
Рамковата директива за водите;

Or. es

Изменение 347
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ще се обърне сериозно внимание на 
проблемите, произтичащи от 
комбинираното въздействие на 
химикали и опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с 
ендокринните разрушители, а рисковете 
за околната среда и здравето, свързани с 
използването на опасни вещества, 
включително химикали в продукти, ще 
бъдат анализирани и сведени до 
минимум;

г) ще се обърне сериозно внимание на 
проблемите, произтичащи от 
комбинираното въздействие на 
химикали и опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с
неблагоприятните последствия от
ендокринните разрушители, а рисковете 
за околната среда и здравето, свързани с 
използването на опасни вещества, 
включително химикали в продукти, ще 
бъдат анализирани и сведени до 
минимум;

Or. it

Изменение 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ще се обърне сериозно внимание на 
проблемите, произтичащи от 
комбинираното въздействие на 
химикали и опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с 

г) ще се обърне сериозно внимание на 
проблемите, произтичащи от 
комбинираното въздействие на 
химикали и опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с 
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ендокринните разрушители, а рисковете 
за околната среда и здравето, свързани с 
използването на опасни вещества, 
включително химикали в продукти, ще 
бъдат анализирани и сведени до 
минимум;

ендокринните разрушители, а рисковете 
за околната среда и здравето, свързани с 
използването на опасни вещества, 
включително химикали в продукти, ще
бъдат анализирани и сведени до 
минимум; ще се набележат 
дългосрочни действия за постигане на 
целта за нетоксична околна среда;

Or. en

Изменение 349
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ще се обърне сериозно внимание на 
проблемите, произтичащи от 
комбинираното въздействие на 
химикали и опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с 
ендокринните разрушители, а рисковете 
за околната среда и здравето, свързани с 
използването на опасни вещества, 
включително химикали в продукти, ще 
бъдат анализирани и сведени до 
минимум;

г) ще се обърне сериозно внимание в 
цялото съответно законодателство 
на ЕС на проблемите, произтичащи от 
комбинираното въздействие на 
химикали и опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с 
ендокринните разрушители, а рисковете 
за околната среда и здравето, свързани с 
използването на опасни вещества, 
включително химикали в продукти, ще 
бъдат анализирани и сведени до 
минимум;

Or. en

Изменение 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) като част от съгласуван подход за д) регулаторната рамка на ЕС ще се 
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различните законодателства ще се 
обърне сериозно внимание на 
опасенията по отношение на 
безопасността във връзка с 
наноматериалите;

преразгледа и допълни, за да се 
гарантира, че със специален 
регламент относно 
наноматериалите и като част от 
съгласуван подход за различните 
законодателства ще се обърне сериозно 
внимание на опасенията по отношение 
на безопасността във връзка с тях;

Or. en

Изменение 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) ще се постигне съществен напредък в 
адаптирането към последиците от 
изменението на климата.

е) ще се постигне съществен напредък в 
предотвратяването и адаптирането 
към последиците от изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 352
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) ще се подобрят значително 
наличието и достъпът до 
висококачествени и здравословни 
храни в ЕС.

Or. en
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Изменение 353
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) ще се изпълняват инициативите 
от Бялата книга за транспорта, по-
специално чрез по-нататъшна 
интернализация на външните 
разходи;

Or. en

Изменение 354
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се изпълнява актуализирана 
политика на ЕС относно качеството на 
въздуха, която да е в съответствие с най-
новите научни знания, и да се 
предприемат мерки за борба със 
замърсяването на въздуха при 
източника;

а) да се изпълнява актуализирана 
политика на ЕС относно качеството на 
въздуха, която да е в съответствие с най-
новите научни знания и различните 
географски и климатични условия, и 
да се предприемат мерки за борба със 
замърсяването на въздуха при 
източника;

Or. it

Изменение 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се изпълнява актуализирана а) да се изпълнява актуализирана 
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политика на ЕС относно качеството на 
въздуха, която да е в съответствие с най-
новите научни знания, и да се 
предприемат мерки за борба със 
замърсяването на въздуха при 
източника;

политика на ЕС относно качеството на 
въздуха, която да е в съответствие с най-
новите научни знания, да се разработи 
стратегия на ЕС за качеството на 
въздуха в затворени пространства и 
да се предприемат мерки за борба със 
замърсяването на въздуха при 
източника;

Or. en

Изменение 356
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се увеличат усилията за прилагане 
на Директивата за питейната вода, 
по-специално за малките 
доставчиците на питейна вода, и
Директивата за водите за къпане;

в) да се осигури необходимото 
финансиране за всеобщо снабдяване и 
пречистване на водата и да се
увеличат усилията за спазване на 
плановете за възстановяване и 
наблюдение и контрол на 
източниците на вода за консумация 
от човека и за прилагане на 
Директивата за водите за къпане.

Or. pt

Изменение 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им да се разработи 
стратегия на ЕС за нетоксична 
околна среда, спомагаща за иновации с 

г) да се разработи до 2018 г.стратегия 
на ЕС за нетоксична околна среда, въз 
основа на хоризонталните мерки, 
които ще бъдат предприети до 
2015 г., за да се гарантира чрез 
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техни устойчиви заместители; специални разпоредби в цялото 
съответно законодателство 
следното: 1) безопасност на 
наноматериалите и подобни на тях 
авангардни материали; 2) свеждане до 
минимум на излагането на 
ендокринни разрушители; 3) 
подходящи регулаторни подходи, 
насочени към комбинираното 
въздействие на химикали и 4) 
свеждане до минимум на излагането 
на въздействието на химикали в 
продуктите, включително, наред с 
другото, във вносните продукти, с цел 
да се насърчи цикличното използване 
на нетоксичните материали и да се 
намали излагането на въздействието 
на вредни вещества в затворени 
пространства. Това следва да се 
извърши въз основа на задълбочени 
знания за експозицията на химикали и 
за токсичността им, които ще ускорят 
ефективното вземане на решения и 
разработването на устойчиви 
заместители.

Or. en

Обосновка

Разработването на цялостна стратегия на ЕС за нетоксична околна среда, цел, 
която вече е включена в 6-та ПДОС, следва да бъде ясно заявено. 7-та ПДОС следва да 
обърне внимание на следните призиви на ЕП: през април 2000 г. той призова 
Комисията да гарантира безопасността на всички приложения на наноматериалите 
в срок от две години, а през март 2013 г. ЕП отправи призив за свеждане до минимум 
на излагането на въздействието на ендокринни разрушители. В допълнение, 
стратегията следва да обърне внимание и на комбинираното въздействие, както и да 
сведе до минимум излагането на въздействието на химикали в продуктите.

Изменение 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им да се разработи 
стратегия на ЕС за нетоксична околна 
среда, спомагаща за иновации с техни
устойчиви заместители;

г) да се разработи до 2015 г. стратегия 
на ЕС за нетоксична околна среда, 
включваща краткосрочни мерки, 
които да гарантират безопасността 
на наноматериалите и подобни на 
тях авангардни материали, 
подходящи подходи в разпоредбите 
относно химикалите, насочени към 
комбинираното въздействие, 
свеждане до минимум на излагането 
на въздействието на ендокринни 
разрушители и химикали в 
продуктите, включително, наред с 
другите, във вносните продукти, към 
излагането на въздействие в 
затворени пространства и
цикличното използване на 
нетоксични материали, и 
набелязваща действия за постигане 
на идеята за нетоксична околна среда 
в дългосрочен план. Стратегията ще 
се основава на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им, което гарантира 
ускорено и ефективно вземане на 
решения и спомага за иновации с
устойчиви заместители;

Or. en

Изменение 359
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им да се разработи 
стратегия на ЕС за нетоксична околна 
среда, спомагаща за иновации с техни 

г) да се разработи до 2015 г. стратегия 
на ЕС за нетоксична околна среда, 
включваща хоризонтални мерки за 
документиране на безопасността на 
наноматериалите и подобни 
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устойчиви заместители; авангардни материали и прилагането 
на хоризонтално регулиране относно 
химикалите като гаранция срещу 
комбинираното им въздействие, за да 
се сведе до минимум излагането на 
въздействието на ендокринни 
разрушители и да се осигури 
адекватното управление на риска във 
връзка с химикалите в продуктите, 
включително вносните такива, както 
и хоризонтални мерки, които да 
гарантират безопасността на 
наноматериалите. Това трябва да се 
осъществи въз основа на задълбочени 
знания за експозицията на химикали 
и за токсичността им и да спомага за 
иновации с техни устойчиви 
заместители;

Or. en

Изменение 360
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им да се разработи 
стратегия на ЕС за нетоксична околна 
среда, спомагаща за иновации с техни 
устойчиви заместители;

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им, получени във 
възможно най-голяма степен чрез 
алтернативни методи и стратегии 
за изпитване без използването на
живи животни, да се разработи 
стратегия на ЕС за нетоксична околна 
среда, спомагаща за иновации с техни 
устойчиви заместители;

Or. en

Обосновка

Съществуват множество неясноти по отношение на общественото здраве и 
здравето на животните, и въздействията върху околната среда на ендокринните 
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разрушители, смесените химикали и наноматериалите. Когато е възможно обаче, 
оценката на риска следва да се извършва чрез алтернативни стратегии и методи за 
изпитване без използването на животни. В предложението на Комисията липсва 
уточнение по този въпрос.

Изменение 361
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се приеме стратегия за целия 
ЕС за разработване, потвърждаване, 
приемане и прилагане на методи за 
изпитване без използването на 
животни, в контекста на 
преразглеждането на 
законодателството на ЕС и 
установяването на правила относно 
новите технологии, като например 
нанотехнологиите;

Or. en

Обосновка

Установяването на стратегия за целия ЕС би гарантирало пълно съобразяване с 
въздействието на новите правила относно изпитванията с използване на животни.

Изменение 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се преразгледат 
съществуващите политики на ЕС и 
да се разработят нови политики 
относно наноматериалите и 
авангардните материали, 
включително, наред с другото, да се 
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разработят подходящи инструменти 
за оценка на риска, доклади за 
химическа безопасност и общ 
регистър на ЕС за наноматериалите;

Or. en

Изменение 363
Karin Kadenbach

Предложение за решение
Приложение I – параграф 52 – алинея 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да се изпълняват инициативите 
от Бялата книга за транспорта, по-
специално чрез по-нататъшна 
интернализация на външните 
разходи;

Or. en

Обосновка

Последната формулировка е пряко заимствана от Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите — COM(2011) 571 окончателен, страница 19.

Изменение 364
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение І – параграф 52а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

52а. Пълна интернализация на всички 
външни транспортни разходи.

Or. en
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Изменение 365
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение I – параграф 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

54. Действителното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда осигурява три ползи: 
предоставят се равнопоставени условия 
на конкуренция за икономическите 
субекти, които извършват дейност на 
единния пазар, стимулират се 
иновациите и се подпомагат със 
стартови предимства европейски 
дружества в много сектори. От друга 
страна, неуспехът да се прилага 
законодателството води до големи 
разходи, оценени грубо на около 
50 милиарда евро годишно, 
включително разходите по дела за 
нарушения60. Само през 2009 г. имаше 
451 дела за нарушения, свързани със 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда. Комисията също така 
получава многобройни жалби пряко от 
граждани на ЕС, на много от които би 
могло да се отговори по-добре на 
национално или на местно равнище.

54. Действителното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда осигурява три ползи: 
предоставят се равнопоставени условия 
на конкуренция за икономическите 
субекти, които извършват дейност на 
единния пазар, стимулират се 
иновациите и се подпомагат със 
стартови предимства европейски 
дружества в много сектори. От друга 
страна, неуспехът да се прилага 
законодателството води до големи 
разходи, оценени грубо на около 
50 милиарда евро годишно, 
включително разходите по дела за 
нарушения60. Само през 2009 г. имаше 
451 дела за нарушения, свързани със 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда. Комисията също така 
получава многобройни жалби пряко от 
граждани на ЕС, и макар че на много от 
тях би могло да се отговори на 
национално или на местно равнище, те 
продължават да се нуждаят от 
медиация от страна на Комисията и 
евентуално на Съда на ЕС.

Or. es

Изменение 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

55. Поради това през следващите години 55. Поради това през следващите години 
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ще се отдаде най-висок приоритет на 
подобряването на прилагането на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда на равнище 
държава членка. Съществуват 
значителни различия в прилагането в 
самите държави членки и между тях. 
Необходимо е лицата, които участват в 
прилагането на законодателството в 
областта на околната среда на 
национално, регионално и местно 
равнище, да придобият необходимите 
знания и способности с цел извличане 
на по-голяма полза от това 
законодателство.

ще се отдаде най-висок приоритет на 
подобряването на прилагането на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда на равнище 
държава членка. Съществуват 
значителни различия в прилагането в 
самите държави членки и между тях. 
Необходимо е лицата, които участват в 
прилагането на законодателството в 
областта на околната среда на 
национално, на равнище ЕС, на 
регионално и местно равнище, да 
придобият необходимите знания, 
инструменти и способности с цел 
извличане на по-голяма полза от това 
законодателство.

Or. en

Изменение 367
João Ferreira

Предложение за решение
Приложение І – параграф 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

55. Поради това през следващите години 
ще се отдаде най-висок приоритет на 
подобряването на прилагането на
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда на равнище 
държава членка. Съществуват 
значителни различия в прилагането в 
самите държави членки и между тях. 
Необходимо е лицата, които участват в 
прилагането на законодателството в 
областта на околната среда на 
национално, регионално и местно 
равнище, да придобият необходимите 
знания и способности с цел извличане 
на по-голяма полза от това 
законодателство.

55. Поради това през следващите години 
ще се отдаде най-висок приоритет на 
подобряването на прилагането на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда на равнище 
държава членка. Съществуват 
значителни различия в прилагането в 
самите държави членки и между тях. 
Необходимо е лицата, които участват в 
прилагането на законодателството в 
областта на околната среда на 
национално, регионално и местно 
равнище, да придобият необходимите
бюджет, звена и знания и способности 
с цел извличане на по-голяма полза от 
това законодателство.

Or. pt
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Изменение 368
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

58. Второ, ЕС ще разшири 
изискванията за инспекции и надзор, 
така че да се обхване по-голямата 
част от законодателството на ЕС в 
областта на околната среда, като те 
се допълнят с изграждане на 
капацитет на равнище ЕС за 
реагиране на ситуации, при които е 
налице основателна причина за 
безпокойство.

58. Второ, ЕС ще укрепи мрежата 
IMPEL между държавите членки, 
като осигури адекватна и дългосрочна 
финансова подкрепа, и засили обмена 
на най-добри практики, включително 
на регионално и местно равнище.

Or. it

Изменение 369
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение І – параграф 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

58. Второ, ЕС ще разшири изискванията 
за инспекции и надзор, така че да се 
обхване по-голямата част от 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, като те се допълнят с 
изграждане на капацитет на равнище ЕС 
за реагиране на ситуации, при които е 
налице основателна причина за 
безпокойство.

58. Второ, ЕС ще разшири изискванията 
за инспекции и надзор, така че да се 
обхване по-голямата част от 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, като те се допълнят с 
изграждане на капацитет на равнище ЕС 
за реагиране на ситуации, при които е 
налице основателна причина за 
безпокойство. С оглед на 
ефикасността и пестеливостта на 
административните процедури е 
необходимо да не се пристъпва към 
създаване на нови органи на ЕС, като 
също така не бива да се поставя под 
въпрос компетентността на 
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националните органи за околната 
среда.

Or. de

Изменение 370
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение I – параграф 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

59. Трето, ще бъде подобрен начинът, 
по който на национално равнище се 
разглеждат оплаквания относно 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и се 
вземат решения по тях.

59. Трето, ще бъде подобрен начинът, 
по който на национално равнище се 
разглеждат оплаквания относно 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и се 
вземат решения по тях, и ще се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
по-добър достъп до информация 
относно заведените жалби.

Or. es

Изменение 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

59. Трето, ще бъде подобрен начинът, 
по който на национално равнище се 
разглеждат оплаквания относно 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и се 
вземат решения по тях.

59. Трето, ще бъде подобрен начинът, 
по който на национално равнище се 
разглеждат оплаквания относно 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и се 
вземат решения по тях, и ще бъде 
увеличена неговата прозрачност и 
достъпност.

Or. en
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Изменение 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

60. Четвърто, гражданите на ЕС ще 
получат улеснен достъп до правосъдие 
по въпроси на околната среда и 
ефективна правна защита в съответствие 
с международните договори и 
измененията, настъпили след влизането 
в сила на Договора от Лисабон и най-
новата съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз. Извънсъдебното 
разрешаване на спорове също ще бъде 
насърчавано като алтернатива на 
съдебния път.

60. Четвърто, гражданите на ЕС ще 
получат достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда и ефективна 
правна защита в съответствие с 
Конвенцията от Аархус и други 
международни договори и с 
измененията, настъпили след влизането 
в сила на Договора от Лисабон и най-
новата съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз. Извънсъдебното 
разрешаване на спорове също ще бъде 
насърчавано като алтернатива на 
съдебния път.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефективен достъп до правосъдие, всички стълбове от 
Конвенцията от Аархус трябва да бъдат включени в правото на Съюза относно 
политиката по околната среда. Това е в съответствие със заключенията на Съвета 
от 11 юни 2012 г.

Изменение 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение І – параграф 60а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

60a. Пето, условията за публично 
участие в процеса на вземане на 
решения, свързани с околната среда, 
ще бъдат подобрени, преди всичко 
като се гарантира, че системата за 
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оценка на въздействието върху 
околната среда не позволява 
процедурите за оценка на 
въздействието да бъдат заобикаляни 
и че системата е обективна и 
независима;

Or. lt

Изменение 374
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 63 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

63. С цел максимално да се увеличат 
ползите от законодателството на ЕС в 
областта на околната среда, с 
програмата се гарантира, че не по-късно 
от 2020 г.:

63. С цел максимално да се увеличат 
ползите от законодателството на ЕС в 
областта на околната среда, с 
програмата следва да се гарантира, че 
не по-късно от 2020 г.:

Or. it

Изменение 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) гражданите на ЕС ще имат достъп
до ясна информация за това как се 
прилага правото на ЕС в областта на 
околната среда;

а) Конвенцията от Аархус ще бъде 
изцяло приложена, като се гарантира 
достъпът на гражданите на ЕС до ясна 
информация за това как се прилага 
правото на ЕС в областта на околната 
среда, участието им във вземането на 
определени решения, свързани с 
околната среда, както и достъпът им 
до правосъдие;

Or. en
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Обосновка

В съответствие със заключенията на Съвета от 11 юни 2012 г. Конвенцията от 
Аархус следва да се приложи изцяло, което ще осигури на гражданите пълен достъп 
до правосъдие по въпросите в сферата на околната среда 

Изменение 376
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) гражданите на ЕС ще имат достъп до 
ясна информация за това как се прилага 
правото на ЕС в областта на околната 
среда;

а) гражданите на ЕС ще имат достъп до 
ясна информация за това как се прилага 
правото на ЕС в областта на околната 
среда. Това следва да включва, с оглед 
на по-голяма прозрачност, достъпа по 
интернет до обобщение на внесените 
до Европейската комисия жалби, 
както и до информацията относно 
етапа на разглеждане на преписките 
във всяка държава членка.

Or. es

Изменение 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 63 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) е изпълнено изискването за 
независимост на регулаторните 
органи на национално равнище за 
прилагане на правото на ЕС в 
областта на околната среда;

Or. en
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Обосновка

В различни европейски директиви относно вътрешния пазар, както и в съдебната 
практика на Съда на ЕС се поставя изискване държавите членки да осигурят 
независимост на регулаторния орган и да гарантират, че той упражнява 
правомощията си безпристрастно и прозрачно. Вж. напр. Директива 2009/73/ЕО,
член 39, параграф 4. Същите изисквания относно регулаторния орган следва да се 
прилагат и във връзка с изпълнението на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда на национално равнище.

Изменение 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) е повишено доверието на гражданите 
в правото на ЕС в областта на околната 
среда;

г) е повишено доверието на гражданите 
в правото на ЕС в областта на околната 
среда и те участват по-отблизо в 
действията във връзка с 
екологичните проблеми;

Or. lt

Изменение 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) е повишено доверието на гражданите 
в правото на ЕС в областта на околната 
среда;

г) е повишено доверието на гражданите 
в правото на ЕС в областта на околната 
среда и неговото прилагане;

Or. en

Изменение 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се изготвят споразумения за 
осъществяване на партньорство между 
държавите членки и Комисията;

б) да се изготвят споразумения за 
осъществяване на партньорство между 
държавите членки и Комисията, с цел да 
се подпомогнат държавите членки 
при предотвратяването и 
разрешаването на възникнали 
проблеми;

Or. en

Изменение 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се изготвят споразумения за 
осъществяване на партньорство между 
държавите членки и Комисията;

б) да се изготвят прозрачни 
споразумения за осъществяване на 
партньорство между държавите членки 
и Комисията;

Or. en

Изменение 382
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 63 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се разширят задължителните 
критерии за ефективни инспекции и 
надзор на държавите членки за по-
голямата част от законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и да се 

в) да се разширят задължителните 
критерии за ефективни инспекции и 
надзор на държавите членки за по-
голямата част от законодателството на 
ЕС в областта на околната среда, като 
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изгради допълнителен капацитет на 
равнище ЕС за реагиране на ситуации, 
при които е налице основателна 
причина за безпокойство, придружен 
от подкрепа за мрежи от 
специалисти;

същевременно се укрепи мрежата 
IMPEL;

Or. it

Изменение 383
Elena Oana Antonescu

Предложение за решение
Приложение І – параграф 63 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се разширят задължителните 
критерии за ефективни инспекции и 
надзор на държавите членки за по-
голямата част от законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и да се 
изгради допълнителен капацитет на 
равнище ЕС за реагиране на ситуации, 
при които е налице основателна 
причина за безпокойство, придружен от 
подкрепа за мрежи от специалисти;

в) да се гарантират задължителните 
критерии за ефективни инспекции и 
надзор на държавите членки за по-
голямата част от законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и да се 
изгради допълнителен капацитет на 
равнище ЕС за реагиране на ситуации, 
при които е налице основателна 
причина за безпокойство, придружен от 
подкрепа за мрежи от специалисти;

Or. en

Изменение 384
Elena Oana Antonescu

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се установят съгласувани и 
ефективни механизми на национално 
равнище за разглеждане на жалби 
относно прилагането на правото на ЕС в 
областта на околната среда;

г) да се гарантират съгласувани и 
ефективни механизми на национално 
равнище за разглеждане на жалби 
относно прилагането на правото на ЕС в 
областта на околната среда;
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Or. en

Изменение 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се преразгледа системата за 
оценка на въздействието върху 
околната среда, с цел да се гарантира 
нейната обективност и 
независимост, както и практиките 
по стандартизиране в държавите 
членки, за да се избегнат ситуации, в 
които процедурите по оценка на 
въздействието върху околната среда 
могат да бъдат заобиколени в 
резултат от пропуски или неясноти в 
закона.

Or. lt

Изменение 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 63 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се гарантира, че националните 
разпоредби относно достъпа до 
правосъдие отразяват съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз, 
и да се насърчава извънсъдебното 
разрешаване на спорове като начин за 
постигане на споразумения по взаимно 
съгласие за спорове в областта на 
околната среда.

д) да се гарантира, че националните 
разпоредби относно достъпа до 
правосъдие отразяват съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз, 
и да се насърчава извънсъдебното 
разрешаване на спорове като начин за 
постигане на ефективни споразумения 
за спорове в областта на околната среда.

Or. en
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Изменение 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – Приоритетна цел № 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетна цел № 5. Подобряване на 
доказателствената база за политиката 
в областта на околната среда

Приоритетна цел № 5. Подобряване на 
базата от знания и доказателства за 
политиката в областта на околната среда

Or. en

Изменение 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение I – Приоритетна цел № 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетна цел № 5. Подобряване на 
доказателствената база за политиката 
в областта на околната среда

Приоритетна цел № 5. Подобряване на 
базата от знания за политиката в 
областта на околната среда

Or. en

Изменение 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

64. Доказателствената база за
политиката на ЕС в областта на 
околната среда се формира от 
екологичния мониторинг, данни, 
показатели и оценки, свързани с 
прилагането на законодателството на 

64. Политиката на ЕС в областта на 
околната среда се формира от 
екологичния мониторинг, данни, 
показатели и оценки, свързани с 
прилагането на законодателството на 
ЕС, както и от официални научни 
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ЕС, както и от официални научни 
изследвания и „граждански научни 
инициативи“. Постигнат е значителен 
напредък в укрепването на тази
доказателствена база, повишаването 
на осведомеността и подобряването на 
доверието на създателите на политики и 
обществото в основания на 
доказателства подход към политиката, 
което им дава възможност по-лесно да 
разберат сложните екологични и 
обществени предизвикателства.

изследвания и „граждански научни 
инициативи“. Постигнат е значителен 
напредък в укрепването на тази база от 
знания, повишаването на 
осведомеността и подобряването на 
доверието на създателите на политики и 
обществото в основания на знания
подход към политиката, което им дава 
възможност по-лесно да разберат 
сложните екологични и обществени 
предизвикателства.

Or. en

Обосновка

Понятието „база от знания“, използвано от Комисията в нейната оценка на 
въздействието, е по-подходящо, тъй като е по-широко от понятието 
„доказателствена база“.

Изменение 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение І – параграф 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

64. Доказателствената база за 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда се формира от 
екологичния мониторинг, данни, 
показатели и оценки, свързани с 
прилагането на законодателството на 
ЕС, както и от официални научни 
изследвания и „граждански научни 
инициативи“. Постигнат е значителен 
напредък в укрепването на тази 
доказателствена база, повишаването на 
осведомеността и подобряването на 
доверието на създателите на политики и 
обществото в основания на 
доказателства подход към политиката, 
което им дава възможност по-лесно да 
разберат сложните екологични и 

64. Доказателствената база за 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда се формира от 
екологичния мониторинг, данни, 
показатели и оценки, свързани с 
прилагането на законодателството на 
ЕС, както и от официални научни 
изследвания и „граждански научни 
инициативи“. Постигнат е значителен 
напредък в укрепването на тази 
доказателствена база, повишаването на 
осведомеността и подобряването на 
доверието на създателите на политики и 
обществото в основания на знания
подход към политиката, което им дава 
възможност по-лесно да разберат 
сложните екологични и обществени 
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обществени предизвикателства. предизвикателства.

Or. en

Изменение 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

64. Доказателствената база за 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда се формира от 
екологичния мониторинг, данни, 
показатели и оценки, свързани с 
прилагането на законодателството на 
ЕС, както и от официални научни 
изследвания и „граждански научни 
инициативи“. Постигнат е значителен 
напредък в укрепването на тази 
доказателствена база, повишаването на 
осведомеността и подобряването на 
доверието на създателите на политики и 
обществото в основания на 
доказателства подход към политиката, 
което им дава възможност по-лесно да 
разберат сложните екологични и 
обществени предизвикателства.

64. Доказателствената база за 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда се формира от 
екологичния мониторинг, данни, 
показатели и оценки, свързани с 
прилагането на законодателството на 
ЕС, както и от официални научни 
изследвания и „граждански научни 
инициативи“. Постигнат е значителен 
напредък в укрепването на тази 
доказателствена база, повишаването на 
осведомеността и подобряването на 
доверието на създателите на политики и 
обществото в основания на знания и 
доказателства подход към политиката, 
което им дава възможност по-лесно да 
разберат сложните екологични и 
обществени предизвикателства.

Or. en

Изменение 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение І – параграф 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

66. Динамиката на текущото развитие и 
несигурността относно вероятните 
бъдещи тенденции налагат обаче по-

66. Динамиката на текущото развитие и 
несигурността относно вероятните 
бъдещи тенденции налагат обаче по-
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нататъшни стъпки за поддържане и 
укрепване на тази доказателствена
база, за да се гарантира, че политиката в 
ЕС продължава да се опира на доброто 
разбиране на състоянието на околната 
среда и възможните варианти за 
реагиране, както и за последствията от 
тях.

нататъшни стъпки за поддържане и 
укрепване на тази база от знания, за да 
се гарантира, че политиката в ЕС 
продължава да се опира на доброто 
разбиране на състоянието на околната 
среда и възможните варианти за 
реагиране, както и за последствията от 
тях.

Or. en

Изменение 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

66. Динамиката на текущото развитие и 
несигурността относно вероятните 
бъдещи тенденции налагат обаче по-
нататъшни стъпки за поддържане и 
укрепване на тази доказателствена
база, за да се гарантира, че политиката в 
ЕС продължава да се опира на доброто 
разбиране на състоянието на околната 
среда и възможните варианти за 
реагиране, както и за последствията от 
тях.

66. Динамиката на текущото развитие и 
несигурността относно вероятните 
бъдещи тенденции налагат обаче по-
нататъшни стъпки за поддържане и 
укрепване на тази база от знания и 
доказателства, за да се гарантира, че 
политиката в ЕС продължава да се 
опира на доброто разбиране на 
състоянието на околната среда и 
възможните варианти за реагиране, 
както и за последствията от тях.

Or. en

Изменение 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение І – параграф 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

68. По-нататъшното прилагане на 
принципа на общата информационна 
система за околната среда[63] за 

68. По-нататъшното прилагане на 
принципа на общата информационна 
система за околната среда[63] за 
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„еднократно въвеждане и многократно 
използване“ и общите подходи и 
стандарти за придобиване и съпоставяне 
на пространствена информация при 
системите INSPIRE[64] и ГМОСС[65] 
ще спомогнат да се избегне дублирането 
на усилията и да се премахне ненужната 
административна тежест за държавните 
органи, за което ще допринесат и 
усилията за опростяване на 
задълженията за докладване съгласно 
различните законодателни актове. 
Държавите членки следва да улеснят 
достъпа на обществеността до 
информация, събрана за оценка на 
въздействието върху околната среда на 
планове, програми и проекти (например 
посредством екологична или 
стратегическа оценка на въздействието).

„еднократно въвеждане и многократно 
използване“ и общите подходи и 
стандарти за придобиване и съпоставяне 
на пространствена информация при 
системите INSPIRE[64], „Коперник“ 
(по-рано позната като ГМОСС[65]) и 
други европейски информационни 
системи (като Информационната 
система за биологичното 
разнообразие на Европа (BISE) и 
Европейската информационна 
система за водите (WISE)) ще 
спомогнат да се избегне дублирането на 
усилията и да се премахне ненужната 
административна тежест за държавните 
органи, за което ще допринесат и 
усилията за опростяване на 
задълженията за докладване съгласно 
различните законодателни актове. 
Държавите членки следва да улеснят 
достъпа на обществеността до 
информация, събрана за оценка на 
въздействието върху околната среда на 
планове, програми и проекти (например 
посредством екологична или 
стратегическа оценка на въздействието).

Or. en

Обосновка

Алтернативен вариант на свързаните изменения, предложени от докладчика.

Изменение 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 69 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

69. Все още са налице значителни 
празноти в знанията, някои от които са 
от значение за приоритетни цели по 
настоящата програма. Ето защо 
инвестирането в по-нататъшни 

69. Все още са налице значителни 
празноти в знанията, някои от които са 
от значение за приоритетни цели по 
настоящата програма. Ето защо 
инвестирането в по-нататъшни 
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изследвания, за да се запълнят тези 
празноти, е от съществено значение с 
оглед да се гарантира, че държавните 
органи и предприятията разполагат със 
солидна основа за вземане на решения, 
които напълно да отразяват 
действителните социални, 
икономически и екологични ползи и 
разходи. Открояват се четири основни 
празноти.

изследвания, за да се запълнят тези 
празноти, е от съществено значение с 
оглед да се гарантира, че държавните 
органи и предприятията разполагат със 
солидни знания за последните научни
постижения, които напълно да 
отразяват действителните социални, 
икономически и екологични ползи и 
разходи. Открояват се четири основни 
празноти.

Or. en

Изменение 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Предложение за решение
Приложение I – параграф 69 – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Необходими са авангардни научни 
изследвания, за да се запълнят 
празнотите в данните и знанията, и 
подходящи инструменти за моделиране 
с цел по-добро разбиране на сложните 
проблеми, свързани с промените в 
околната среда, като изменението на 
климата и въздействието на бедствията, 
последиците от загубата на биологично 
разнообразие за екосистемните услуги, 
праговете и повратните точки за 
околната среда. Въпреки че наличните 
доказателства напълно оправдават 
предпазните действия в тези области, 
по-нататъшни изследвания върху 
планетарните граници, рисковете за 
системата и способността на 
обществото ни да се справи с тях ще 
спомогнат за разработването на най-
подходящите ответни мерки. Това 
следва да включва инвестиции за 
запълване на празнотите в данните и 
знанията, картографиране и оценка на 
екосистемните услуги, разбиране на 
ролята на биологичното разнообразие 

– Необходими са авангардни научни 
изследвания, за да се запълнят 
празнотите в данните и знанията, и 
подходящи инструменти за моделиране 
с цел по-добро разбиране на сложните 
проблеми, свързани с промените в 
околната среда, като изменението на 
климата и въздействието на бедствията, 
превръщането на биологичните 
отпадъци от градските зони в 
материали, влагани в земеделието, 
благодарение на ефикасно почистване,
последиците от загубата на биологично 
разнообразие за екосистемните услуги, 
праговете и повратните точки за 
околната среда. Въпреки че наличните 
доказателства напълно оправдават 
предпазните действия в тези области, 
по-нататъшни изследвания върху 
планетарните граници, рисковете за 
системата и способността на 
обществото ни да се справи с тях ще 
спомогнат за разработването на най-
подходящите ответни мерки. Това 
следва да включва инвестиции за 
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като фактор за тях и на начина, по който 
те се адаптират към изменението на 
климата.

запълване на празнотите в данните и 
знанията, картографиране и оценка на 
екосистемните услуги, разбиране на 
ролята на биологичното разнообразие 
като фактор за тях и на начина, по който 
те се адаптират към изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 69 – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Преходът към приобщаваща 
екологична икономика налага да се 
обърне необходимото внимание на 
взаимодействието между социално-
икономическите и екологичните 
фактори. Ако разбираме по-добре 
моделите за устойчиво производство и 
потребление, начина за по-точно 
отчитане на разходите за действие или 
бездействие, механизма, по който 
промените в поведението на индивида и 
обществото допринасят за екологични 
резултати, и въздействието на 
световните водещи тенденции върху 
околната среда в Европа, това може да 
спомогне политическите инициативи да 
са насочени в по-голяма степен към 
повишаване на ефективността на 
ресурсите и намаляване на 
въздействието върху околната среда.

– Преходът към приобщаваща 
екологична икономика налага да се 
обърне необходимото внимание на 
взаимодействието между социално-
икономическите и екологичните 
фактори. Ако разбираме по-добре 
моделите за устойчиво производство и 
потребление, начина за по-точно 
отчитане на разходите и ползите при
действие или бездействие, механизма, 
по който промените в поведението на 
индивида и обществото допринасят за 
екологични резултати, и въздействието 
на световните водещи тенденции върху 
околната среда в Европа, това може да 
спомогне политическите инициативи да 
са насочени в по-голяма степен към 
повишаване на ефективността на 
ресурсите и намаляване на 
въздействието върху околната среда.

Or. en

Обосновка

В процеса на подобряване на разбирането за устойчиво потребление и производство 
следва да се отчитат както разходите, така и ползите при евентуално действие или 
бездействие.
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Изменение 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение I – параграф 69 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Все още съществуват неясноти 
относно последиците за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Запълването на 
посочените празноти може да ускори 
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 
същевременно стимулира по-
устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки.

– Въпреки че все още съществуват 
неясноти относно цялостните 
последици за здравето на човека и 
околната среда от ендокринните 
разрушители, смесите, съдържащите се 
в продукти химикали и 
наноматериалите, най-новите научни 
изследвания показват, че 
ендокринните разрушители водят до 
неблагоприятни последици за 
здравето, особено по отношение на 
бременните жени и развитието на 
децата. Това напълно оправдава 
предприемането на превантивни 
действия. Наред с това съществува 
безпокойство във връзка с 
евентуалните последици за здравето 
и околната среда от комбинираното 
въздействие на химикали в 
продуктите, от наноматериалите и 
подобни на тях авангардни 
материали. Прилагането на 
съществуващите знания, съчетано с 
непрекъснат стремеж за запълване на 
съществуващите празноти в тях, 
включително, наред с другото, чрез 
прилагане на биологичен мониторинг 
и мониторинг на околната среда,
може да ускори вземането на решения и 
да позволи по-нататъшното развитие на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на химикалите да е насочено в 
по-голяма степен към проблемните 
области, както и да спомогне за 
стимулирането на по-устойчив 
подход към използването на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори и равнищата на излагане на 
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въздействия, които оказват влияние 
върху здравето на човека и околната 
среда, ще позволи да бъдат предприети 
превантивни политически мерки.

Or. en

Обосновка

Както се подчертава в доклада на Å. Westlund, приет от Европейския парламент през 
март 2013 г., вече са налице научни познания относно отрицателните последици 
специално от ендокринни разрушители, и те налагат предприемането на действия и 
прилагането на предохранителния принцип. В допълнение, знанията относно 
комбинираното въздействие на химикалите, наноматериалите и подобни авангардни 
материали трябва да бъдат включени в политиката за околната среда, а на 
празнотите в тях да се обърне съответно внимание.

Изменение 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за решение
Приложение I – параграф 69 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Все още съществуват неясноти 
относно последиците за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Запълването на 
посочените празноти може да ускори 
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 
същевременно стимулира по-
устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки.

– Въпреки наличието на все по-
достъпни знания относно 
отрицателните последици от 
химикалите, действащи като 
ендокринни разрушители, особено за 
развитието на децата, което напълно 
оправдава предприемането на 
превантивни действия, все още 
съществуват неясноти относно 
цялостните последици за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Запълването на 
посочените празноти може да ускори 
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 
същевременно стимулира по-
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устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки.

Or. en

Изменение 400
Gaston Franco

Предложение за решение
Приложение І – параграф 69 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Все още съществуват неясноти 
относно последиците за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Запълването на 
посочените празноти може да ускори
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 
същевременно стимулира по-
устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки.

– Все още съществуват неясноти 
относно последиците за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Най-напредналите в 
тази област държави членки се 
призовават да споделят познанията и 
опита си на европейско равнище, и 
ако е необходимо, след оценка на 
въздействието, ще могат да 
подкрепят хармонизирани разпоредби 
в рамките на Съюза, с цел да се 
усъвършенстват тези познания, 
особено за наноматериалите.
Запълването на съществуващите
празноти въз основа на общи 
определения и научни данни за 
характерните опасности на всяко от 
веществата, като се насърчават 
научните изследвания и при нужда се 
прилага принципът на предпазливост, 
а също и принципът на 
пропорционалност, може да улесни
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 



AM\931426BG.doc 75/78 PE508.028v01-00

BG

същевременно стимулира по-
устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки.

Or. fr

Изменение 401
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение I – параграф 69 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Все още съществуват неясноти 
относно последиците за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Запълването на 
посочените празноти може да ускори 
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 
същевременно стимулира по-
устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки.

– Все още съществуват неясноти 
относно последиците за здравето на 
човека и околната среда от 
ендокринните разрушители, смесите, 
съдържащите се в продукти химикали и 
наноматериалите. Запълването на 
посочените празноти може да ускори 
вземането на решения и да позволи по-
нататъшното развитие на достиженията 
на правото на ЕС в областта на 
химикалите да е насочено в по-голяма 
степен към проблемните области, като 
същевременно стимулира по-
устойчивото използване на химикали. 
По-доброто разбиране на екологичните 
фактори, които оказват влияние върху 
здравето на човека, ще позволи да бъдат 
предприети превантивни политически 
мерки. Това следва да се осъществи 
чрез прилагане във възможно най-
голяма степен на алтернативни 
методи на изпитване, с цел да се 
намали броят на използваните 
животни.

Or. en
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Обосновка

В предложението на Комисията липсва уточнение относно необходимостта от 
намаляване на броя на животните, използвани за химически изпитвания.

Изменение 402
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение І – параграф 69 – четвърто тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– С оглед да се гарантира, че всички 
сектори допринасят в усилията за борба 
с изменението на климата, е необходима 
ясна представа за измерването и 
мониторинга на емисиите на парникови 
газове, както и за събирането на 
съответните данни, което 
понастоящем е непълно в ключови 
сектори като селското стопанство.

– С оглед да се гарантира, че всички 
сектори допринасят в усилията за 
приспособяване към изменението на 
климата, е необходима ясна представа за 
измерването и мониторинга на емисиите 
на парникови газове, както и за 
събирането на съответните данни.

Or. it

Изменение 403
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение І – параграф 69 – четвърто тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– С оглед да се гарантира, че всички 
сектори допринасят в усилията за борба 
с изменението на климата, е необходима 
ясна представа за измерването и 
мониторинга на емисиите на парникови 
газове, както и за събирането на 
съответните данни, което 
понастоящем е непълно в ключови 
сектори като селското стопанство.

– С оглед да се гарантира, че всички 
сектори допринасят в усилията за борба 
с изменението на климата, е необходима 
ясна представа за измерването и 
мониторинга на емисиите на парникови 
газове, както и за събирането на 
съответните данни.

Or. de
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Обосновка

Посочването на селското стопанство като единствения сектор, в който вероятно 
съществуват пропуски при събирането на данни, не отговаря на реалността. 
Използваните понастоящем методи за отчитане на емисиите на парниковите газове 
показват, че селското стопанство е намалило емисиите на парникови газове в цяла 
Европа.

Изменение 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение І – параграф 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

70. Новите и възникващите проблеми, 
произтичащи от бързото, изпреварващо 
политиката развитие на технологиите в 
области като наноматериали, 
неконвенционални енергийни 
източници, улавяне и съхранение на 
въглеродния диоксид, както и 
електромагнитни вълни, представляват 
предизвикателства за управлението на 
риска и могат да породят противоречиви 
интереси, потребности и очаквания. 
Това на свой ред може да доведе до 
повишаване на общественото 
безпокойство и евентуална враждебност 
към новите технологии. Поради това е 
необходимо да се осигури по-широк, 
явен обществен дебат относно 
рисковете, свързани с околната среда, и 
евентуалните компромисни решения, 
които сме готови да приемем с оглед на 
понякога непълната или неясна 
информация за новопоявили се рискове 
и как те следва да бъдат третирани. 
Систематичният подход към 
управлението на рисковете, свързани с 
околната среда, ще подобри капацитета 
на ЕС за своевременно установяване на 
технологичните промени и съответно 
реагиране, като в същото време ще 
успокои обществеността.

70. Новите и възникващите проблеми, 
произтичащи от бързото, изпреварващо 
политиката развитие на технологиите в 
области като наноматериали и подобни 
авангардни материали, 
неконвенционални енергийни 
източници, улавяне и съхранение на 
въглеродния диоксид, както и 
електромагнитни вълни, представляват 
предизвикателства за управлението на 
риска и могат да породят противоречиви 
интереси, потребности и очаквания. 
Това на свой ред може да доведе до 
повишаване на общественото 
безпокойство и евентуална враждебност 
към новите технологии. Поради това е 
необходимо да се осигури по-широк, 
явен обществен дебат относно 
рисковете, свързани с околната среда, и 
евентуалните компромисни решения, 
които сме готови да приемем с оглед на 
понякога непълната или неясна 
информация за новопоявили се рискове 
и как те следва да бъдат третирани. 
Систематичният подход към 
управлението на рисковете, свързани с 
околната среда, ще подобри капацитета 
на ЕС за своевременно установяване на 
технологичните промени и съответно 
реагиране, като в същото време ще 
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успокои обществеността.

Or. en

Обосновка

В бъдеще е възможно да бъдат въведени непознати вещества и материали и поради 
това е необходимо да се гарантира, че тези материали и вещества могат да се 
третират подобно на наноматериалите.


