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Проектоизменение 5900 === ENVI/5900 ===

Внесено от Áder János, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 07 13 04
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Методология на Европейския съюз за климатичните гори 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Дата на започване на проекта: 01.01.2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31.12.2015 г.
Цел на проекта
Създаване на методология за съществуващите и новите европейски климатични гори с цел 
подобряване на системите за наблюдение, отчитане и проверка (MRV) за дейности в областта 
на земеползването, промените в предназначението на земята и горското стопанство 
(ЗППЗГС), включително капацитета за планиране. Създаване на примерни места за 
климатични гори за четири различни европейски климатични района. Предоставяне на 
изпитан анализ на разходите и ползите за бъдещите политически решения, свързани със 
схемата на ЕС за търговия с емисии и международния пазар на въглеродни емисии. 
Създаване и подобряване на системите за наблюдение, отчитане и проверка (MRV) за горите с 
цел намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD) в развиващите се 
страни въз основа на цялостна система от климатични гори. 
Кратко описание на проекта
Проектът би могъл да подобри и разшири резултатите от международни, европейски и 
национални програми, насочени към подобряване на съществуващите методологии или към 
създаване на методологии за съобразено с климата горско стопанство. Наблюдението на 
нарастването на въглеродните емисии и биологичното разнообразие може да се провежда в 
почвата, дърветата, от въздуха и чрез сателит, и може да обхване проекти, свързани с 
намаляването на емисиите от обезлесяване и деградация на горите. Тази дейност би трябвало 
да подобри съществуващите методологии и капацитет с оглед постигане на международен 
консенсус по отношение на подхода към системите за наблюдение, отчитане и проверка (MRV) 
за REDD. Механизмите, които ще бъдат разгледани, могат да включват географската 
информационна система (ГИС), програмата CO2FIX, „GEO Forest Carbon Tracking task“, 
дейностите на ГМОСС, FAO FRA-2010, програмата REDD на ООН и Инструмента за 
партньорство за намаляване на въглеродните емисии чрез опазване на горите. 
Проектът следва да подобри също системата за наблюдение, отчитане и проверка (MRV) за 
дейностите в областта на горското стопанство в ЕС като цяло и във всички негови държави-
членки, включително капацитета за планиране.
Резултати от проекта
Подобряване на системата на ЕС за наблюдение, отчитане и проверка (MRV) за дейности в 
областта на ЗППЗГС с цел подобряване на капацитета на този сектор да допринесе за 
ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите, адаптиране към изменението на климата и 
опазване на биологичното разнообразие. Социално-икономически и екосистемен анализ на 
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разходите и ползите от новите европейски климатични гори. Подобряване на методологията 
за наблюдение, отчитане и проверка (MRV) и капацитета на REDD за подкрепа на надеждните 
въглеродни кредити от горското стопанство в рамките на REDD.
Забележки:
Преди параграф:
Този бюджетен кредит има за цел да покрива разходите .......... въздействието и подготовката на 
бъдещи политически решения.
Текстът се изменя, както следва:
НовастатияНовастатия
Обосновка:
Надеждните въглеродни кредити от горското стопанство в рамките на REDD са обявени за цел на ЕС 
във връзка с намаляването на емисиите, адаптирането към изменението на климата и опазването на 
биологичното разнообразие; за тази цел трябва да се създаде система за наблюдение на множество 
нива. Също така ЕС трябва да подобри собствения си капацитет и методология за последващи 
действия по финансирането, планирането и наблюдението на дейностите в областта на горското 
стопанство в ЕС с оглед на бъдещите политически решения и тъй като след 2012 г. търговете в 
рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии ще финансират частично такива проекти.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5901 === ENVI/5901 ===

Внесено от Áder János, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 07 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Преглед на литературата относно възможните последици от
изменението на климата върху зоните за защита на питейната вода в ЕС и определянето на 
приоритети сред различните видове снабдяване с питейна вода
Забележки:
Добавя се следният текст:
Наименование на проекта: Преглед на литературата относно възможните последици от 
изменението на климата върху зоните за защита на питейната вода в ЕС и определянето на 
приоритети сред различните видове снабдяване с питейна вода
Бюджет: 500 000 евро
Дата на започване на проекта: 01.01.2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31.12.2011 г.
Цел на проекта:
Като се вземат надлежно предвид процесите на изменение на климата, могат да се осигурят 
дългосрочни условия за обществено снабдяване с питейна вода по време на използването на 
уязвимите водни запаси (като зоните за защита на терасно-филтрирани води или другите 
видове зони за защита на питейната вода). 
Прегледът на литературата относно възможните последици от изменението на климата 
върху зоните за защита на питейната вода в ЕС ще бъде първата стъпка за по-задълбочен 
анализ, който ще се използва заедно с резултатите от други проекти за по-точното определяне 
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на стратегическите запаси от (потенциални) ресурси на питейна вода в бъдеще.
Кратко описание на проекта:
В рамките на проекта ще се извърши преглед на литературата относно механизмите за 
експлоатация и естествено възстановяване при екстремни климатични условия на водните 
ресурси, които осигуряват общественото снабдяване с питейна вода (подземни води, 
повърхностни води, карстови води, терасно-филтрирани води) в целия ЕС. Прегледът на 
последиците от изменението на климата върху различните видове зони за защита на 
питейната вода ще включва определянето на приоритетните теми и области. Резултатите 
от прегледа на литературата ще бъдат съпоставени с резултатите от други проекти, като 
например проекта за последиците от изменението на климата върху региона на Карпатите, 
озаглавен „Подготвително действие за климата в региона на Карпатите“. Този проект се 
фокусира, наред с другото, върху оценката на уязвимостта на източниците и съоръженията за 
снабдяване с питейна вода и канализация спрямо последиците от изменението на климата.
Крайната цел е да се гарантира и осигури дългосрочното опазване на уязвимите зони за защита 
на водите, за да се осигури обществено снабдяване с питейна вода дори под въздействието на 
сценариите, свързани с изменението на климата. 
Без анализ на последиците от изменението на климата, дейностите за гарантиране на 
сигурността на снабдяване биха станали неоснователни и дори е възможно да се окажат 
недостатъчни за поддържането на сигурността на зоните за защита на питейната вода. В 
крайни случаи това може да доведе до недостатъчно снабдяване на населението с питейна 
вода.
Що се отнася до факта, че снабдяването с питейна вода е едно от големите 
предизвикателства в света, Европа ще постигне конкурентно предимство, ако мерките се 
планират преди да се проявят последиците от неблагоприятните процеси.
Участващи страни:
Всички страни, където водоснабдяването се осъществява от уязвими зони за защита на водите 
(подземни води, повърхностни води, терасно-филтрирани води, карстови системи), и особено 
тези, разположени покрай големи реки и в планински райони. Най-засегнатите страни са:
Унгария, България, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Полша, Италия, Австрия, Германия.
Резултати от проекта:
– Преглед на литературата относно възможните последици от изменението на климата 

върху различните видове зони за защита на водите в ЕС.
Определяне на приоритетните теми и области.
Обосновка:
Действащите и потенциалните зони за защита на питейната вода (които представляват стратегически 
водни запаси) в някои европейски страни са уязвими спрямо изменението на климата. Поради 
екстремните метеорологични условия промяната на количествата и разпределението на валежите, 
които осигуряват възстановяването на запасите, както и колебанията на речните нива, могат да 
окажат влияние на параметрите на производството на вода. Необходим е преглед на знанията 
относно въздействието на различните сценарии, свързани с изменението на климата, върху 
стратегическите зони за защита на питейната вода.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5902 === ENVI/5902 ===

Внесено от Eickhout Bas, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------
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Статия 21 03 01 — Недържавни участници в развитието 
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Резерви

Общо 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Обосновка:
Сумата от 43 млн. евро беше прехвърлена от настоящия бюджетен ред към други бюджетни редове, 
тъй като Комисията заяви, че е трудно да се определят дейностите за финансиране в рамките на „Start 
Climate Funding“, за което беше взето решение през декември 2009 г. в Копенхаген. Националните 
адаптационни програми за действие (НАПД) предвиждат процедура за определяне на приоритетните 
дейности, които отговарят на техните спешни и неотложни нужди за приспособяване към 
изменението на климата. Към октомври 2008 г. секретариатът на РКООНИК беше получил НАПД от 
38 най-слаборазвити страни. Комисията би трябвало да може да определи дейностите в рамките на 
тези НАПД.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5903 === ENVI/5903 ===

Внесено от Staes Bart, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------

Позиция 06 02 02 01 — Европейска агенция за морска безопасност — Вноска по дялове 1 и 2
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Резерви

Общо 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
Позиция 06 02 02 03 — Европейска агенция за морска безопасност — мерки срещу замърсяването
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Резерви

Общо 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Забележки:
След параграф:
Сумите, възстановени съгласно член 16 от Рамковия .......... позиция 6 6 0 0 от общата приходна част 
на бюджета.
Текстът се изменя, както следва:
Субсидията от Европейския съюз за ЕАМБ за 2011 г. възлиза общо на 54 936 150 EUR. Към 
вписаната в бюджета сума от 50 696 170 EUR се добавя сума в размер на 4 239 980 EUR от 
възстановяването на излишъка. Общата субсидия от Европейския съюз за Европейската агенция за 
морска безопасност за 2011 г. възлиза на 54 046 150 EUR. Към вписаната в бюджета сума в размер на 
49 806 170 EUR се добавя сума в размер на 4 239 980 EUR, която е от възстановяването на излишъка.

-------------------------------
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Позиция 06 02 02 02 — Европейска агенция за морска безопасност — Вноска по дял 3
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Резерви

Общо 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Обосновка:
Мандатът на Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) следва да бъде разширен от 
плавателните съдове до петролните платформи и тези нови задачи следва да бъдат отразени в 
бюджета и персонала на ЕАМБ.От агенцията се изисква да представи необходимите изменения на 
щатното разписание и бюджетните кредити за изпълнението на такива задачи. Междувременно в 
бюджета са вписани 3 млн. евро допълнителни средства в очакване на такива предложения.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5904 === ENVI/5904 ===

Внесено от Schlyter Carl, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------

Статия 08 04 01 — Сътрудничество — нанонауки, нанотехнологии, материали и нови 
производствени технологии
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Резерви

Общо 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Забележки:
След параграф:
Действията, провеждани в тази сфера, целят да допринесат .......... години, въз основа главно на 
знанието и интелекта.
Добавя се следният текст:
Половината от финансирането, отпуснато за научни изследвания в областта на 
нанотехнологиите, следва да бъде предназначено за оценка на риска за околната среда и 
човешкото здраве.
Обосновка:
Понастоящем около 90 % от ресурсите се изразходват за научни изследвания за разработване на нови 
продукти и поради тази причина е необходимо публично финансиране за извършването на оценка на 
рисковете. Освен това, допълнителните познания за рисковете дават конкурентно предимство на 
европейските дружества.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5905 === ENVI/5905 ===

Внесено от Durant Isabelle, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------
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Статия 17 03 06 — Действия на ЕС в областта на здравеопазването
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Резерви

Общо 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Забележки:
След параграф:
Целта на този основен компонент е да се засили събирането, .......... гражданите за избор на по-
здравословен начин на живот.
Добавя се следният текст:
Той следва също така да включва действия за разпространение, информация и образование с цел 
насърчаване на познанията и правилното използване на номер „112“, единния европейски номер 
за спешни повиквания, който предоставя достъп до службите за бърза медицинска помощ в 
целия ЕС. 
Обосновка:
Сърдечносъдовите заболявания са първостепенната причина за заболеваемост в ЕС-271, докато 
нараняванията водят до 252 000 смъртни случаи, 7 000 000 хоспитализации и 3 000 000 трайни 
увреждания всяка година. 112 е единният европейски номер за спешни повиквания, достъпен във 
всички държави-членки с цел достъп до медицински, противопожарни или полицейски служби. 19 
години след създаването му, 75% от европейците все още не знаят, че това е европейският номер за 
спешни повиквания (вж. Евробарометър 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5906 === ENVI/5906 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 23 03 01 — Гражданска защита в Европейския съюз
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Резерви

Общо 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5907 === ENVI/5907 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

                                               
1 Injuries in the European Union, see https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf
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Позиция 23 01 04 02 — Гражданска защита — разходи за административно управление
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Резерви

Общо 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5908 === ENVI/5908 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 07 12 01 — Изпълнение на политиката и законодателството на ЕС в областта на действия по 
климата
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Резерви

Общо 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5909 === ENVI/5909 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Позиция 07 03 09 01 — Принос за Европейската агенция за околната среда — принос по дялове 1 и 2
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Резерви

Общо 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5910 === ENVI/5910 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------
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Позиция 17 03 07 01 — Европейски орган за безопасност на храните — вноска по дялове 1 и 2
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Резерви

Общо 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5911 === ENVI/5911 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Позиция 17 03 10 01 — Европейска агенция по лекарствата — вноска по дялове 1 и 2
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Резерви

Общо 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5912 === ENVI/5912 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Позиция 17 03 10 02 — Европейска агенция по лекарствата — вноска по дял 3
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Резерви

Общо 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Забележки:
Преди параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване единствено .......... педиатрична употреба (ОВ L 
378, 27.12.2006 г., стр. 1).
Текстът се изменя, както следва:
Предишна позиция 02 03 02 02Предишна позиция 02 03 02 02
След параграф:
Възстановените в съответствие с член 16 от рамковия .......... позиция 6 6 0 0 от общата приходна част 
на бюджета.
Текстът се изменя, както следва:
Субсидията от Европейския съюз за 2011 г. е на обща стойност 38 420 000 EUR. Към вписаната в 
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бюджета сума от 32 943 000 EUR се добавя сума в размер на 5 477 000 EUR от 
възстановяването на излишъка. възлиза общо на 37 685 000 EUR. Към вписаната в бюджета сума в 
размер на 32 208 000 EUR се добавя сума в размер на 5 477 000 EUR, която е от възстановяването на 
излишъка.
Обосновка:
Финансирането на Европейската агенция по лекарствата зависи в голяма степен от такси. Поради 
това агенцията е особено чувствителна към непредвидимите условия на пазара, които не се вземат 
предвид при съставянето на бюджета на ЕС. ЕП многократно отправи искането инструментът на 
целевите приходи да не бъде вземан предвид, когато се установява размерът на субсидията от ЕС, но 
да гарантира на Европейската агенция по лекарствата необходимата бюджетна гъвкавост, за да 
реагира бързо на тези променящи се пазарни условия. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5913 === ENVI/5913 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Позиция 17 04 07 01 — Безопасност на фуражите и храните и свързани дейности — нови мерки
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Резерви

Общо 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5914 === ENVI/5914 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 17 03 06 — Действия на ЕС в областта на здравеопазването
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Резерви

Общо 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5915 === ENVI/5915 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------
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Статия 07 03 07 — „LIFE+“ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Резерви

Общо 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5916 === ENVI/5916 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 17 01 01 — Разходи, свързани с активно заетия персонал в област на политиката 
„Здравеопазване и защита на потребителите“
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Резерви 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Общо 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Обосновка:
В резерва се поставя сума от 2 %, която ще бъде освободена, когато Комисията представи доклад 
относно осъществимостта и целесъобразността на европейското законодателство относно таксите, 
които се изплащат на Европейския орган за безопасност на храните, както се посочва в член 45 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5917 === ENVI/5917 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 17 01 01 — Разходи, свързани с активно заетия персонал в област на политиката 
„Здравеопазване и защита на потребителите“
цифровите стойности и ??? се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Резерви 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Общо 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Условия за освобождаване на резерва:
Добавя се следният текст:
Следователно в резерва се поставя сума от 8 450 000 евро, която представлява 50 % от 
бюджетните кредити, предвидени за фонд „Тютюн“ на Общността през 2011 г., и която ще 
бъде освободена, когато Комисията представи:
— инициатива, която да е продължение на фонд „Тютюн“ на Общността.
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Обосновка:
Фонд „Тютюн“ на Общността е инструмент за подкрепа на проекти за повишаване на обществената 
осведоменост относно вредните последици от употребата на тютюн. Средствата, които приключват 
през 2011 г., бяха предоставени посредством трансфери на бюджетни кредити от бюджетния ред за 
премии за тютюн.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5918 === ENVI/5918 ===

Внесено от Haug Jutta, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 05 01 01 — Разходи, свързани с персонала в активна заетост в област на политиката 
„Земеделие и развитие на селските райони“
цифровите стойности и ??? се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Резерви 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Общо 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Условия за освобождаване на резерва:
Добавя се следният текст:
Следователно в резерва се поставя сума от 8 450 000 евро, която представлява 50 % от 
бюджетните кредити, предвидени за фонд „Тютюн“ на Общността през 2011 г., и която ще 
бъде освободена, когато Комисията представи:
— инициатива, която да е продължение на фонд „Тютюн“ на Общността.
Обосновка:
Средствата, предвидени за фонд „Тютюн“ на Общността, бяха предоставени посредством трансфери 
на бюджетни кредити от бюджетния ред за премии за тютюн (05 03 02 22). Тези бюджетни кредити 
приключват през 2011 г.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5919 === ENVI/5919 ===

Внесено от Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli Roberta, 
Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella Gianni, 
Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, Pirillo 
Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------
Добавя се: 17 03 11

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Резерви

Общо 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Въздействие на амиотрофичната латерална склероза (АЛС) в света на 
спорта
Забележки:
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Добавя се следният текст:
Причината за амиотрофичната латерална склероза е все още неизвестна. Съществува теория, 
според която е възможно да има връзка между АЛС и злоупотребата с допинг/лекарствени 
вещества, но това не е категорично доказано. Изключително големият брой случаи сред 
професионалните футболисти в Италия поражда сериозна загриженост. 
Този пилотен проект има за цел да спомогне за стимулирането на изследванията на 
възможните причини за АЛС, като се обръща специално внимание на професионалните 
спортове и възможното влияние на злоупотребата с лекарствени вещества в света на спорта. 
Проектът ще се ръководи от здравни заведения с отлични постижения в областта на редките 
невродегенеративни заболявания, които ще получат организационна подкрепа от организации с 
доказан професионализъм и ще отговарят за:
1. наблюдението и събирането на данни за лицата, страдащи от АЛС, включително със 
съдействието на сдружения на пациенти;
2. наблюдението и събирането на данни за спортисти, страдащи от АЛС, със съдействието на 
спортни федерации и асоциации и доброволчески организации;
3. идентифицирането на добри практики и разработването на стратегии за превенция на АЛС;
4. разпространението на констатациите под формата на срещи с експерти в областта, 
конференции и публикуването на информационни пакети за университети, специализирани 
центрове и спортни асоциации;
5. разработването на програми за обучение, насочени към насърчаване на здравословни 
физически постижения, по-специално сред младите хора;
6. създаването на експериментална основа на база данни за спортисти, в която се записват 
нараняванията и видовете лекарствени вещества, приемани по време на кариерата им.
Проектът ще продължи две години.
Обосновка:
АЛС е заболяване на моторните неврони, което се характеризира с прогресивна и неумолима 
дегенерация на клетките в главния и гръбначния мозък, което води до нарастващи нива на 
увреждане. Всяка година в света се диагностицират близо 120 000 нови случая. Причините все още са 
неизвестни, при все че болестта изглежда е резултат от множество фактори. По-високата 
заболеваемост сред професионалните спортисти подкрепя теорията, че злоупотребата с лекарствени 
вещества е една от причините за появата на болестта.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5920 === ENVI/5920 ===

Внесено от Jørgensen Dan, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 17 04 03 04
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Определяне на хармонизирани технически изисквания, приложими към 
навигационната система, използвана при транспортирането на живи животни на големи 
разстояния
Забележки:
Добавя се следният текст:
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Недостатъчният обмен на информация между компетентните органи води до неадекватно 
прилагане на законодателството на Общността за защита на животните по време на 
транспортиране. Следователно е необходимо да се създадат гъвкави процедури за подобряване 
на равнището на сътрудничество между компетентните органи в различните държави-
членки. Пилотен проект за 2011 г. би позволил да се създаде публично-частен консорциум, 
който включва представители на компетентните органи на държавите-членки, превозвачите, 
европейските организации за хуманно отношение към животните, производителите на 
превозни средства, производителите на сателитни навигационни системи и органите за ИТС, 
с цел изготвяне на хармонизирани технически и оперативни изисквания и схема за 
сертифициране в съответствие със задълженията и целите на член 20 от Регламент (ЕО) № 
1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране. Проектът следва да 
проучи по какъв начин наличните данни от навигационните системи могат да бъдат събирани 
и анализирани с цел да се подобри прилагането, като същевременно се спазва 
законодателството за защита на данните.
Коментар на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“
Комисията приветства този пилотен проект, но същевременно препоръчва да се внесат малки 
промени в него. Действително, Комисията многократно подчерта значението на прилагането 
на законодателството и работи по хармонизирането на навигационните системи.
Липсата на хармонизация затруднява също компетентните органи да извършват проверки в 
реално време, тъй като те може да не разполагат с необходимите познания за извличането на 
получените данни, а освен това не е възможно да се събират и анализират данни на равнище 
ЕС.
Комисията счита, че проектът би трябвало също да анализира по какъв начин наличните 
данни от навигационните системи могат да бъдат събирани и анализирани с цел да се подобри 
прилагането, като същевременно се спазва законодателството за защита на данните. 
Комисията предлага също компетентните органи на държавите-членки да бъдат включени в 
проекта, тъй като те са отговорни за прилагането на това законодателство.
Обосновка:
Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране изисква от 
2009 г. нататък всички превозни средства за превоз на дълги разстояния да бъдат оборудвани с 
навигационна система и други бордови приложения за събиране и записване на данни с цел проверка 
на съответствието с правилата на Общността. До този момент не са публикувани хармонизирани 
технически изисквания на равнище ЕС и превозвачите не са сигурни какъв вид оборудване да 
закупят. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5921 === ENVI/5921 ===

Внесено от Krahmer Holger, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 07 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Резерви

Общо 300 000 300 000 300 000 300 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Съвместимост на търговията с емисии на замърсители на въздуха със 
съществуващото законодателство
Забележки:



16

Добавя се следният текст:
Целта на пилотния проект е да се извърши оценка на съвместимостта на търговията с 
емисии на замърсители на въздуха със съществуващото законодателство. Предложените цели 
могат да бъдат обобщени както следва:
Оценка на екологичните и икономическите разходи и ползи от търговията с емисии на 
замърсители на въздуха, като се вземе предвид съществуващото законодателство
Проучване до каква степен търговията с емисии на замърсители на въздуха ще доведе до 
дублиране на нормативната уредба
Проучване до каква степен търговията с емисии на замърсители на въздуха допълнително ще 
усложни нормативната уредба
Дата на започване на проекта: 01/01/2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31/12/2011 г.
Забележки:
Преди параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... Общността за действие в сферата на 
околната среда.
Текстът се изменя, както следва:
Предишнастатия 07 05 01Предишнастатия 07 05 01
Обосновка:
За да се гарантира ефективно, работещо и ефективно регулиране на емисиите на замърсители на 
въздуха, трябва да се проучи до каква степен търговията с емисии на замърсители на въздуха ще бъде 
съвместима със съществуващите разпоредби и няма да дублира или да усложни допълнително 
нормативната уредба за емисиите на замърсители на въздуха. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5922 === ENVI/5922 ===

Внесено от Krahmer Holger, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 07 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Резерви

Общо 300 000 300 000 300 000 300 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Потенциал за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните 
превозни средства
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на пилотния проект е да се извърши оценка на допълнителния потенциал за намаляване 
на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, както и на въздействието върху 
околната среда. Предложените цели могат да бъдат обобщени както следва:
Оценка на ползите за околната среда и на икономическите разходи и ползи от различните 
изисквания и мерки за намаляване на емисиите на СО2.
Оценка на технологичния напредък и възможностите, както и на ефективността на 
намаляването на емисиите на СО2, особено по отношение на ефективността на разходите.
Проучване до каква степен регулирането на емисиите на СО2 от тежкотоварните превозни 
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средства допълнително ще усложни нормативната уредба.
Дата на започване на проекта: 01/01/2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31/12/2011 г.
Обосновка:
Намаляването на емисиите на СО2 е свързано с високи технологични разходи. Поради това е важно 
да се извърши проучване на ефективността на разходите, както и на въздействието от намаляването 
на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства като цяло, преди вземането на 
законодателни решения. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5923 === ENVI/5923 ===

Внесено от Lepage Corinne, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 02 02 01 — Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за 
предприемачество и иновации
цифровите стойности, наименованието, забележките и правното основание се изменят, както 
следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Резерви

Общо 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Бюджетен ред:
(Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за предприемачество и 
иновации) проекти за първо прилагане и пускане на пазара на екологични иновации Рамкова 
програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за предприемачество и иновации
Забележки:
След параграф:
Всички приходи от вноски на трети страни, вписани .......... настоящата позиция, в съответствие с 
Финансовия регламент.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен за увеличаване на финансирането за проектите за първо 
прилагане и пускане на пазара на екологични иновации от 32 560 000 евро до 70 000 000 евро.
Проектите са свързани с първото прилагане или пускането на пазара на екоиновативни
техники, продукти, услуги или практики от значение за Общността, които вече успешно са 
преминали технически изпитвания, но поради остатъчен риск все още не са навлезли на пазара. 
Подкрепата за такива иновационни екологични технологии следва да допринесе за 
премахването на пречките за развитието и широкото приложение на екологичните иновации, 
да създаде или разшири пазарите за свързаните с тях продукти и да подобри 
конкурентоспособността на предприятията на ЕС на световните пазари. Проектите трябва 
да са насочени също към намаляване на въздействието върху околната среда или подобряване 
на екологичните показатели на предприятията и в частност МСП.
Опитът от предишните покани за предложения показва стабилно повишаване на интереса на 
МСП във въвеждането на еко-иновативни технологии на пазара. В рамките на поканата за 
2009 г. (с бюджет в размер на 32 млн. евро) бяха подадени 202 предложения. Това представлява 
почти двукратно увеличение спрямо 134-те предложения, подадени по поканата за 2008 г. 
Общо 614 участници от 32 страни участват в предложените проекти. Общият размер на 
поисканото финансиране надхвърля 150 млн. евро, което представлява увеличение от почти 40 
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% в сравнение с предишната покана. Почти 70 % от участниците в предложените проекти са 
МСП.
Поканите се управляват от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации. За 
да се улесни изпълнението, трябва да се осигури сходно равнище на финансиране и през 
следващите години с цел да се гарантира, че агенцията може да променя своята работна 
натовареност относително стабилно.
Насърчаването на екологичните иновации чрез Рамковата програма за конкурентоспособност 
и иновации допринася за изпълнението на Плана за действие за екологичните технологии 
(ETAP). Целта на този план за действие е да се стимулират екологичните иновации и да се 
насърчи въвеждането на екологични технологии в широк мащаб. Мярката ще подкрепи 
проекти, свързани с екоиновативни продукти, техники, услуги или процеси, които имат за цел 
предотвратяване или намаляване на въздействието върху околната среда или които 
допринасят за оптималното използване на ресурсите. По този начин и в допълнение към 
изпълнението на Плана за действие за екологичните технологии, мярката следва да допринесе 
за изпълнението на действията на Общността в областта на пакета от мерки за борба с 
изменението на климата, плана за действие за устойчиво потребление и производство и 
устойчива индустриална политика и инициативата за водещи пазари. Приоритетите, 
определени във връзка с поканата, вземат предвид тези политически инициативи и 
следователно се съсредоточават върху секторите със значителен потенциал за иновации и с 
най-големи ползи за околната среда.
Правно основание:
След параграф:
Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и .......... (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., 
стр. 15).
Добавя се следният текст:
Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година и 
по-специално член 5, параграф 1 от него.
Обосновка:
Проектите са свързани с първото прилагане или пускането на пазара на екоиновативни техники, 
продукти, услуги или практики от значение за Общността, които вече успешно са преминали 
технически изпитвания, но поради остатъчен риск все още не са навлезли на пазара. Подкрепата за 
такива иновационни екологични технологии следва да допринесе за премахването на пречките за 
развитието и широкото приложение на екологичните иновации, да създаде или разшири пазарите за 
свързаните с тях продукти и да подобри конкурентоспособността на предприятията на ЕС на 
световните пазари.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5924 === ENVI/5924 ===

Внесено от Rossi Oreste, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 04 03 13
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Бюджетен ред:
Статия 04 03 13 — Пилотен проект — Текстови съобщения, които спасяват живот: проект 
за лицата с увреждания
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Забележки:
Добавя се следният текст:
Услугата се базира на използването на уникална по своя характер „интелигентна“ платформа, 
която може да се самопрограмира и да генерира безкраен брой оперативни процедури. 
Системата може да интерпретира искания за помощ от глухи лица или лица с увреждания и 
да предприема необходимите действия, като взаимодейства с потребителите, например чрез 
изпращане на текстово съобщение с искане за допълнителна информация за дадена извънредна 
ситуация и предаване на информацията на полицията или на медицинските служби, за да се 
гарантира, че необходимите действия се предприемат възможно най-бързо и ефективно. 
Тази услуга ще даде възможност на всяко лице с увреждане да изпраща искания за помощ до 
службите за спешна помощ бързо и ефективно, с помощта на обикновено текстово съобщение.
В случай на риск потребителят изпраща текстово съобщение „SOS“, последвано от името на 
съответната служба за спешна помощ (полиция, бърза помощ и др.) до номер на сървър. 
Сървърът насочва текстовото съобщение към портал, откъдето то се изпраща на 
„виртуалния мозък“ на приложението, който интерпретира командата и се свързва с 
информационните системи на съответната служба, където искането за помощ, получено от 
мобилния номер на потребителя, се визуализира автоматично, заедно с 3D карта на 
местонахождението на потребителя. В същото време „мозъкът“ на приложението 
автоматично изисква от потребителя повече подробности (като например дали някой е 
ранен), за да се изгради по-ясна представа за риска за това лице. Данните, изпратени от 
потребителя, се визуализират на мобилните телефони или други мобилни устройства на 
членовете на изпратените служби за спешна помощ, за да могат да се подготвят възможно 
най-добре за ситуацията, пред която са изправени. Ако потребителят посочи, че някой е бил 
наранен, „мозъкът“ автоматично ще използва същата процедура, за да предупреди службите за 
спешна помощ и всички други съответни служби, свързани със системата. На последно място, 
с потребителя ще се осъществи връзка, отново чрез текстово съобщение, и той ще бъде уверен, 
че искането му за помощ е разгледано и са предприети необходимите действия във възможно 
най-кратък срок.
Преглед на характеристиките на системата:
1. разработени функции и достъпна услуга на всички езици в света;
2. създаване на сървърно помещение с цел да осигури 24-часова обработка на исканията, с връзка 
с европейските контролни центрове за номер 112;
3. създаване на 24-часов кол център с безплатен телефонен номер;
4. активиране на услуга за спешни медицински данни TSV (съкращение: „Ti Salvo la 
Vita/Спасявам живота ти“) (достъпна чрез текстови съобщения) и изготвяне на абонаментни 
карти за услугата;
5. инсталирана система във всички италиански региони;
6. системата вече се използва пробно от полицията в Торино.
Обосновка:
Тази услуга е разработена в отговор на необходимостта от бързо и ефективно реагиране на исканията 
за помощ от глухи лица или лица с увреждания с цел да се гарантира, че техните „различия“ не 
застрашават тяхната безопасност или способността им да поискат и получат помощ. Услугата 
допълва проекта REACH112 и е съвместима с него.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5925 === ENVI/5925 ===

Внесено от Scottà Giancarlo, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------
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Добавя се: 07 13 04
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Възстановяване на околната среда на засегнат от изменението на 
климата необлагодетелстван предпланински район 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Анализът на екологичните проблеми в необлагодетелстван район, който обхваща общо 642,52 
кв. км, и на въпросите, повдигнати от органите на 22-те общини в района (Budoia, Polcenigo, 
Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, 
Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia Della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, 
Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, Vidor и Valdobbiadene), показа, че:
1. проблемите, произтичащи от наличието на излишна вода, трябва да бъдат следени и 
преодолявани посредством мерки за мелиорация на земята с цел да се предотвратят 
наводненията и разливите вследствие на изменението на климата, които унищожават 
посевите и екосистемите;
2. трябва да се предприемат действия за запазване на характерните черти на планинските 
райони, които вече не се използват; това оказва голямо въздействие върху околното 
пространство и влошава проблемите, вече предизвикани от изменението на климата. 
Във връзка с точка 1 следва да се отбележи, че: 
Горепосочените общини не са в състояние да управляват водните обекти в района така, че да 
покриват собствените си нужди. През дъждовните периоди на годината (есен и пролет), 
поради наклона и морфологията на земята периодично възникват малки разливи, които 
причиняват щети на посевите и екосистемите. Целият предпланински район от река Piave до 
река Livenza е засегнат от малки свлачища, които изискват постоянна поддръжка и които 
възпрепятстват планирането на земеделско и екологично възстановяване; следователно 
трябва да се предприемат действия с участието на местната общност за смекчаване на 
въздействието на изменението на климата.
След картографирането на критичните точки по подножието на склоновете и ниско 
разположените (долинни) райони, трябва да бъдат изготвени общи планове с цел да се 
гарантира, че всички водни ресурси се управляват интелигентно (почистване на речните 
корита, издигане на езерните и речните брегове, създаване на водни обекти, разработване на 
обширна система за напояване). По-конкретно, създаването на водни обекти на стратегически 
места в долинния район ще даде тласък на селскостопанския сектор, който понастоящем е в 
състояние на криза, наред с другото, поради трудностите при снабдяването на посевите с вода 
през летните месеци.
Във връзка с точка 2 могат да се направят следните заключения:
През последните 50 години подножието на склоновете, които представляват близо една трета 
от цялата горепосочена площ, са били подложени на прогресивен процес на изоставяне, който е 
довел до тежки екологични щети. Горите са заели мястото на ливадите, вследствие на което 
наличните пасища са намалели. Ако преди е имало малки животновъдни ферми или летни 
пасища, сега има само изоставени хижи и пусти ливади. Счита се, че горите се разрастват 
върху пасищата с три метра годишно. .С това темпо ландшафтът скоро ще бъде напълно 
изменен, а някои райони ще станат недостъпни. Фауната, която се среща в подножието на 
склоновете, вече се променя; появяват се нови видове (мечки, диви свине), които постепенно се 
приближават към високо разположените населени райони. Необходима е мелиорация на 
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земята, за да се ограничат щетите от изменението на климата, която следва да включва 
възстановяването на културите, които са отглеждани в тези райони преди изоставянето на 
земята.
В тази връзка са необходими следните мерки: ограничаване на общата горска площ; рутинна 
поддръжка на горите (включително с цел предпазване от пожари, които са често явление към 
момента); създаване на защитена територия или парк; повторно отваряне на пътища за 
достъп, които са били изоставени, и възстановяване на култури, които опазват ландшафта и 
смекчават въздействието на изменението на климата. Накратко, необходим е набор от мерки, 
които ще гарантират процъфтяването на планинската среда. Населението на района в 
момента възлиза на 133 050 души.
Обосновка:
Този проект е от основно значение, тъй като опазвайки околната среда в съответствие с определените 
в Копенхаген принципи за борба с изменението на климата, той се стреми да подпомогне районите, 
които понастоящем са застрашени от обезлюдяване и в които въздействието от изменението на 
климата би могло да се намали значително благодарение на необходимия човешки принос. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5926 === ENVI/5926 ===

Внесено от Skylakakis Theodoros, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 13 04

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Резерви

Общо 400 000 400 000 400 000 400 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Адаптиране към изменението на климата и мащабните пожари: 
разработване на мерки за превенция и обмен на най-добри практики за борба с мащабните 
пожари
Забележки:
Добавя се следният текст:
Цели
 Определяне на превантивни мерки, които увеличават устойчивостта на горите на мащабни 
пожари (например какъв 
вид дървета би трябвало да се засаждат с оглед на последиците от изменението на климата в 
различните региони)
 Възможно свързване на политиката за биомасата с намаляването на мъртвата дървесина в 
средиземноморските гори, 
където е най-вероятно субсидиите да бъдат необходими 
 Изготвяне на бъдещи политики за адаптиране към изменението на климата, като 
същевременно се подобрява 
ответната реакция по отношение на съществуващ остър проблем в редица държави-членки
Бенефициенти
Околната среда, биологичното разнообразие, свързаните с горите дейности и производства, 
местните икономики
Обосновка:



22

Целта на проекта е адаптирането към изменението на климата и мащабните пожари: разработване на 
мерки за превенция и обмен на най-добри практики за борба с мащабните пожари.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5927 === ENVI/5927 ===

Внесено от Skylakakis Theodoros, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 13 04

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Резерви

Общо 400 000 400 000 400 000 400 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Проучване на последиците от ефекта на градския топлинен остров в гъсто 
населени градове в Европа
Забележки:
Добавя се следният текст:
Цели
 Проучване на очакваното въздействие на изменението на климата върху микроклимата в 
градските райони 
Задълбочено изследване на неговата връзка с ефекта на градския топлинен остров. 

Проучване на икономическата тежест в резултат от намаляващата производителност на 
населението, както и от въздействието върху увеличеното потребление на енергия в южната 
част на Европа и нарастването на емисиите на 
парникови газове във връзка с това допълнително потребление на енергия. 
 Възможни стратегии за адаптиране с цел намаляване на ефекта на градския топлинен 
остров. 
 Обмен на най-добри практики между големи европейски градове със сходни градски 
характеристики 
Потенциално припокриване: няма потенциално припокриване с минали или текущи 
инициативи във връзка с горещите вълни, тъй като настоящият проект се отнася до 
постоянната разлика в температурите между градските и селските райони и до последиците 
от тази разлика, която не се ограничава до горещите вълни.
Бенефициенти
Околната среда, населението в гъсто населени градове в Европа (по отношение на качеството 
на живот, икономическата производителност и др.)
Обосновка:
Този проект има за цел да проучи последиците от ефекта на градския топлинен остров в гъсто 
населени градове в Европа.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5928 === ENVI/5928 ===

Внесено от Skylakakis Theodoros, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
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Добавя се: 17 03 11
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Резерви

Общо 600 000 600 000 600 000 600 000

Бюджетен ред:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Обосновка:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5929 === ENVI/5929 ===

Внесено от Skylakakis Theodoros, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 15 05 56

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Резерви

Общо 180 000 180 000 180 000 180 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Степен на реално излагане на децата на вторичен и третичен тютюнев 
дим 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Цели
 Научна оценка на излагането на децата на вторичен и третичен тютюнев дим в ЕС въз основа 
на съществуването на 
съответните вещества в слюнката на децата и съпоставка на тези данни с резултатите от 
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проучвания на общественото мнение
 Повишаване на осведомеността на родителите за несъзнателното излагане на децата на 
тютюнев дим
 Предаване на тези данни на съответните национални органи, за да ги използват в кампании за 
борба с тютюнопушенето
Бенефициенти
Деца и родители. Подобряване на защитата на децата от вторичен и третичен тютюнев дим.
Обосновка:
Целта на проекта е да определи степента на реално излагане на децата на вторичен и третичен 
тютюнев дим.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5930 === ENVI/5930 ===

Внесено от Ulmer Thomas, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 17 03 11
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Разработване на най-добри практики за скрининг и лечение на хепатит В с цел превенция на 
рака на черния дроб
Забележки:
Добавя се следният текст:
Заключенията на Съвета от 2008 г.2 относно рака признаха, че превенцията и лечението на 
хепатит B представляват алтернатива на превенцията на рака на черния дроб. Ето защо 
целта на проекта е в рамките на Европейския съюз да се създаде схема за скрининг и подходящо 
последващо лечение на хепатит B въз основа на най-добрите практики, което в крайна сметка 
ще доведе до превенция на рака на черния дроб. Хепатит В е вирус, който причинява 80% от 
всички ракови заболявания на черния дроб в света3. Това прави хепатит В най-честият 
канцероген след тютюнопушенето. Превенцията и ранното диагностициране са ключови 
елементи по отношение на ефективността на разходите: ваксинацията срещу хепатит В 
спомага за превенцията на рака на черния дроб и трансплантацията на черен дроб. 
Целите на проекта за държавите-участнички в него:
1. увеличаване на осведомеността на обществеността и медицинския персонал за хепатита и 
взаимовръзката му с рака на черния дроб 
2. установяване на рамката за европейска база данни със случаи на хепатит, довели до рак на 
черния дроб 
3. оценка на разходите, свързани с лечението на пациенти, страдащи от рак на черния дроб, 
които не са се възползвали от ранно диагностициране 

                                               
2 Заключения на Съвета относно намаляването на тежестта, свързана с раковите 

заболявания, Люксембург, 10 юни 2008 г. 
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf

3 European orientation towards the Better Management of Hepatitis B in Europe, 2007 г.
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4. разработване на планове за скрининг на хепатит B, които са достъпни за всички изложени 
на риск лица, в съответните здравни и общностни структури
5. разработване на план с последващи мерки за диагностицираните пациенти
6. разпространение на плана на най-добрите практики в държавите-членки 
Дата на започване на проекта: 01/01/2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31/12/2011 г.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1525/2007 (OВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9). 
Обосновка:
Заключенията на Съвета от юни 2008 г. признаха тясната взаимовръзка между хепатит B и рака на 
черния дроб. Скринингът на хепатит B е от решаващо значение, тъй като 80% от случаите на 
първичен рак на черния дроб се дължат на хепатит B. Ракът на черния дроб много често е с фатални 
последици, а заболеваемостта вече е нараснала двукратно през последните 20 години. Тъй като 
съществува тясна връзка между хепатита и рака на черния дроб, трябва да бъдат изготвени 
подходящи планове за скрининг и последващи мерки въз основа на най-добрите практики, така че 
пациентите да могат да бъдат лекувани преди да се развие рак.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5931 === ENVI/5931 ===

Внесено от Panayotov Vladko Todorov, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Подготвително действие за подпомагане на опазването на природните 
ресурси и за борба с изменението на климата чрез увеличаване на използването на слънчева 
енергия (топлинна и фотоволтаична)
Забележки:
Добавя се следният текст:
Ново подготвително действие за „Подпомагане на опазването на природните ресурси и за борба 
с изменението на климата чрез увеличаване на използването на слънчева енергия“.
Общата цел на този проект ще бъде изготвянето на предложения за подготовка на бъдещи 
действия за инвестиции в малки по своя мащаб демонстративни инсталации за използване на 
слънчева енергия за отопление, охлаждане и електричество в страните от ЕС. Конкретната 
цел следва да бъде създаването на инсталации за битови нужди в тези страни и региони, 
където субсидиите са много ограничени или липсват, за да се представят пред широката 
общественост различни технологии и възможности за производството на топлина, студ и 
електричество от слънчева енергия. Тъй като това са нови технологии и по-голямата част от 
населението на ЕС е по-слабо запозната с техните предимства, инвестициите в слънчева 
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енергия за частни жилищни сгради могат да бъдат насърчени чрез създаването на тези 
демонстративни инсталации в близост до населените места.
Проектът трябва да доведе до монтирането на няколко слънчеви инсталации в жилищни 
домове и сгради, които са функционални и могат да бъдат посещавани. 
Обосновка:
Необходима е намесата на ЕС, за да се насърчи разработването на малки инсталации за производство 
на слънчева топлинна и фотоволтаична енергия за битови нужди. Слънчевата топлинна енергия е 
намаляла с 10 % през 2009 г., а същевременно ЕС се ангажира да увеличи използването на 
възобновяемите енергийни източници. Възможностите на държавите-членки да предоставят 
субсидии обаче са ограничени също поради икономическата криза. Целта на това подготвително 
действие е да подкрепи увеличаването на броя на слънчевите инсталации чрез създаването на 
демонстративни оперативни инсталации.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5932 === ENVI/5932 ===

Внесено от Panayotov Vladko Todorov, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Оползотворяване на дървените отпадъци за производство на 
електричество и топлина
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на проекта е да се разработи и използва ефективна технология за изгаряне на дървени 
отпадъци с цел производство на биовъглища и осигуряване на енергийни източници.
Целта е да се използват ефективно дървените отпадъци за производството на топлина и 
електричество, както и на чисти биовъглища. Това ще послужи за различни цели. От една 
страна, ще се допринесе за доброто управление на горите, а от друга — за местното и 
регионално снабдяване с енергия на базата на производство на чиста енергия. Производството 
на биовъглища представлява новаторски метод за производство на устойчива енергия.
Обосновка:
Целта е да се създаде пилотен завод в селски район, който ще демонстрира най-добрите практики и 
най-добрите налични ресурси в областта на възобновяемите енергийни източници. Освен това 
проектът ще улесни управлението на дървесни отпадъци и ще предотврати тяхното изхвърляне в 
реките.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5933 === ENVI/5933 ===

Внесено от Panayotov Vladko Todorov, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
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Добавя се: 07 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Събиране и рециклиране на електронни и електрически уреди за извличане 
на ценни компоненти и благородни метали
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта е да се използват електронните отпадъци като нова ресурсна база и да се увеличи 
снабдяването с ресурси в Европа. 
Съгласно действащото законодателство на ЕС събирането и рециклирането на електронни и 
електрически отпадъци се извършва без извличане на благородните елементи, които съдържат 
тези продукти, и по този начин ценните метали не се оползотворяват.
Обосновка:
С оглед на текущото преразглеждане на Директивата относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) е необходимо да се подобри рециклирането на електрическо и 
електронно оборудване. Изключително важно е да се осигури снабдяването със суровини въз основа 
на по-добро рециклиране на съществуващото електронно и електрическо оборудване. По този начин 
се създават нови пътища за снабдяване с ресурси и по-специално за снабдяване с благородни и 
стратегически метали, които са крайно необходими за конкурентоспособността на европейската 
индустрия.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5934 === ENVI/5934 ===

Внесено от Panayotov Vladko Todorov, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Разработване на нови технологии и методи за производство на платина и 
паладий
Забележки:
Добавя се следният текст:
Платината и паладият са ключови елементи в структурата на водородните горивни клетки. 
Тези елементи улесняват химическите процеси във водородните горивни клетки. Освен това 
платината и паладият са редки и скъпи метали и цените им варират на пазарите. Поради 
това разработването на нови научни методи за добив и осигуряване на платина и паладий е от 
решаващо значение. 
Обосновка:
Платината и паладият играят ключова роля за изграждането на водородна икономика и 
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диверсификацията на енергийните доставки. Използването на водорода като гориво е възможно 
единствено, ако успеем да осигурим платина и паладий на достъпна цена. Тъй като в ЕС разполагаме 
с оскъдни запаси от платина и паладий, трябва да разгледаме щателно възможността за разработване 
на икономически ефективни начини за тяхното производство. Научно-изследователската и развойна 
дейност в тази област ще допринесе за внедряването на водородни горивни клетки на ниска цена и в 
голям мащаб.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5935 === ENVI/5935 ===

Внесено от Panayotov Vladko Todorov, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Технологичен трансфер между ЕС и Латинска Америка за по-добро 
използване и управление на природните ресурси и за осигуряване на снабдяването със суровини
Забележки:
Добавя се следният текст:
В ЕС съществува силна зависимост от вноса на суровини, по-специално в електронната 
промишленост, телекомуникациите, новите енергийни технологии и др. Същевременно 
страните в Латинска Америка имат значителни запаси, които могат да отговорят на 
търсенето на европейския пазар. Поради тази причина засилването на технологичното 
сътрудничество между ЕС и Латинска Америка в минното дело и енергийния сектор ще бъде 
от взаимна полза. Освен това то ще осигури основата за трансфер на технологии от ЕС към 
Латинска Америка и, в замяна на това, на суровини от Латинска Америка към ЕС.
Целта на пилотния проект е да подпомогне страните в Латинска Америка в борбата с 
изменението на климата, като им предостави по-чисти технологии за опазване на околната 
среда и за управление на природните ресурси в минното дело. Проектът следва да доведе до 
сключването на споразумение за бартерна търговия на суровини.
Забележки:
Преди параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... Общността за действие в сферата на 
околната среда.
Текстът се изменя, както следва:
Предишнастатия 07 05 01Предишнастатия 07 05 01
Обосновка:
С този проект ще бъдат постигнати цели като осигуряването на снабдяването на ЕС със суровини, 
укрепването на технологичния и научния диалог с трети държави от Латинска Америка, 
поддържането на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и борбата с изменението на 
климата. ЕС трябва да установи дългосрочни стратегически партньорства с трети държави, богати на 
природни ресурси, с цел да се снабди със суровини на достъпни цени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5936 === ENVI/5936 ===
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Внесено от Yannakoudakis Marina, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Европейска кампания за повишаване на осведомеността относно „Натура 
2000“
Забележки:
Добавя се следният текст:
„Натура 2000“ стои в основата на екологичната работа в ЕС и е ключов инструмент в 
усилията на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие. Като се има предвид 
нейното значение, „Натура 2000“ не е достатъчно позната и подкрепяна от гражданите на 
ЕС. Всъщност, последните изследвания показват, че по-малко от 20% от гражданите на ЕС са 
чували за „Натура 2000“. Ето защо предлагаме лансирането на европейска кампания за 
повишаване на осведомеността относно „Натура 2000“ посредством използването на различни 
медии като интернет, аудиовизуални и печатни медии и дейности като дните „Натура 2000“. 
Кампанията трябва да бъде образователна и насочена към младите хора и възрастните. 
Поради тази причина е възможно да се наложи да бъдат използвани различни стратегии за 
повишаване на осведомеността за различните групи и държави, за да може този проект да 
бъде успешен. Този пилотен проект ще има за цел не само да повиши осведомеността относно 
„Натура 2000“, но и да я популяризира допълнително като една от най-важните и уместни 
инициативи на Европейския съюз в областта на околната среда.
Обосновка:
Нашият пилотен проект отново се фокусира върху европейска кампания за повишаване на 
осведомеността относно „Натура 2000“, за да се гарантира, че възможно най-много хора в цяла 
Европа ще научат за схемата. Повишаването на осведомеността относно „Натура 2000“ ще бъде от 
полза за цялото европейско общество, тъй като гражданите могат да се почувстват насърчени да 
помогнат в дейностите по опазване на природата на местно равнище, които са от жизненоважно 
значение, ако искаме загубата на биологично разнообразие да спре. Кампанията ще популяризира 
допълнително и работата на ЕС в тази област.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5937 === ENVI/5937 ===

Внесено от Parvanova Antonyia, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Статия 07 03 26 — Пилотен проект – Цикъл за рециклиране на пластмаса и въздействие върху 
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морската среда
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по пилотен проект за оценка 
на ефективността на цикъла на рециклиране на пластмаса на равнище ЕС и неговите 
евентуални недостатъци, като се постави особен акцент върху въздействието върху водната и 
морската среда. В рамките на този пилотен проект биха могли да се разработят също 
задълбочени местни или регионални оценки, както и проучвания за крайбрежните райони, с цел 
да се идентифицират конкретни предизвикателства, добри практики и препоръки за действие. 
Следователно оценката и проучването, извършени в рамките на този пилотен проект, ще 
имат за цел да определят техническите пропуски и недостатъци на веригата за рециклиране 
на пластмаса в ЕС, както и потенциалните подобрения на законодателството с цел да се 
намали обемът пластмаса, който достига морската среда от земята. 
Забележки:
Преди параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... Общността за действие в сферата на 
околната среда.
Текстът се изменя, както следва:
Предишнастатия 07 05 01Предишнастатия 07 05 01
Обосновка:
Морски отпадъци са всички устойчиви производствени и произведени твърди материали, които са 
бракувани, изхвърлени или изоставени в морската и крайбрежната среда. Пластмасата съставлява 60-
80 % от всички морски отпадъци. 80 % от пластмасовите отпадъци са от наземни източници и 20 % 
от корабите. Този проект би спомогнал за постигането на по-добра представа и разбиране за 
замърсяването на морската среда с пластмаса и за предлагането на възможности за подобряване на 
веригата за рециклиране на пластмаса на равнище ЕС.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5938 === ENVI/5938 ===

Внесено от Vălean Adina-Ioana, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Оценка на въздействието на забраната за използването на цианид при 
добива на злато
Обосновка:
След приемането от Европейския парламент на резолюция, която призовава за забрана на 
използването на цианид при добива на злато, е необходимо проучване, което анализира въпроса от 
по-широка перспектива. Проучването трябва да извърши оценка на въздействието на подобна 
забрана върху местния и европейския рудодобив и върху бъдещите инвестиции и да проучи 
съществуващите технологии, използвани в добива на злато, тяхното въздействие върху околната 
среда, както и бъдещите алтернативни технологии. Оценката следва също така да предложи варианти 
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на политика за устойчиво развитие на добив на злато от икономическа, социална и екологична гледна 
точка. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5939 === ENVI/5939 ===

Внесено от Lepage Corinne, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 02 02 10
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Резерви

Общо 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Гаранционна схема за екологични иновации
Забележки:
Добавя се следният текст:
Преди въвеждането на нов финансов инструмент в подкрепа на екологичните иновации в 
рамките на бъдещите финансови перспективи е изключително важно да се тестват неговите 
механизми със сътрудничеството и подкрепата на финансови институции като ЕИБ и ЕИФ.
Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на пилотен проект за тестване на 
механизмите за финансова подкрепа, чрез гаранции, на проекти за екологични иновации, които 
вече са постигнали добри резултати, но които, поради профила на съотношението риск-
възвръщаемост, който все още е неприемлив за традиционните финансови участници, трудно 
получават достъп до традиционните източници на финансиране и поради тази причина 
развиват своята дейност чрез структурирани продукти на пазара.
Идеята се основава на резултатите от скорошно проучване, възложено от Комисията, което 
сочи, че много проекти за екологични иновации в момента не отговарят на условията за 
финансиране, и заключава, че е препоръчително да се окаже подкрепа посредством гаранционна 
система с цел да се даде възможност за по-голям достъп до капитал и до начини за дългово 
финансиране.
Друг често обсъждан въпрос е как да се гарантира резултатите от успешни проекти с 
европейско финансиране да не бъдат възпрепятствани да стигнат до пазарите поради липсата 
на подходящо финансиране. Пилотният проект ще разгледа този въпрос доколкото е възможно 
и, като има предвид държавните помощи и правилата за конкуренцията, ще проучи 
създаването на преференциален механизъм за съответните проекти за екологични иновации, 
които вече са били финансирани по европейски програми като 7РП, LIFE + за околната среда 
или Програмата за конкурентоспособност и иновации и които срещат трудности при 
получаването на допълнително финансиране. По този начин пилотният проект ще се опита 
да изгради взаимодействие с тези програми и да гарантира, че ценните резултати няма да 
бъдат загубени.
Пилотният проект ще бъде отворен и за всички останали национални програми, които могат 
да се възползват от вида подкрепа, предоставяна по този пилотен проект. 
Пилотният проект ще се реализира така, че да се координират усилията на съответните 
финансови институции (по-конкретно ЕИБ и ЕИФ) за техническо проектиране на този 
инструмент и за разглеждане на въпросите във връзка с неговото прилагане, като например 
държавните помощи и правилата за конкуренция, подходящия мащаб на проектите, правната 
организация на механизма и мрежата от допълнителни финансови институции, които ще 
бъдат включени. Като се има предвид техническата сложност на подобни инструменти, 
процеса на създаване, прилагане и получаване на резултати, механизмът най-вероятно ще 
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продължи да действа и след 2011 г.
Пилотният проект следва да гарантира, че експертният опит и извлечените поуки от други 
съществуващи финансови инструменти ще бъдат включени, доколкото е възможно, при 
неговото изготвяне. 
Пилотният проект цели също така тестването на финансови инструменти, които биха 
могли да бъдат приложени в контекста на предстоящия план за действие за екологичните 
иновации и финансовата перспектива след 2013 г.
Обосновка:
Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на пилотен проект за тестване на 
механизмите за финансова подкрепа, чрез гаранции, на проекти за екологични иновации, които вече 
са постигнали добри резултати, но които, поради профила на съотношението риск-възвръщаемост, 
който все още е неприемлив за традиционните финансови участници, трудно получават достъп до 
традиционните източници на финансиране и поради тази причина развиват своята дейност чрез 
структурирани продукти на пазара.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5940 === ENVI/5940 ===

Внесено от Lepage Corinne, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 02 02 10
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Резерви

Общо 250 000 250 000 250 000 250 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Международно партньорство за насърчаване на екологичните иновации в 
развиващите се икономики и икономиките в преход
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на пилотен проект за тестване на 
нови начини за насърчаване на екологичните технологии в развиващите се страни.
Планът за действие за екологичните технологии (ETAP) действа в много отношения за 
насърчаването на екологичните иновации в световен мащаб, но с оглед на необходимостта от 
засилване на усилията в тази област, предвидена в рамките на предстоящия план за действие 
за екологични иновации, е необходимо да се тестват нови платформи за сътрудничество с 
основни международни участници като Програмата на ООН за околната среда (UNEP).
Пилотният проект ще има за цел създаването на партньорства със съответните 
международни организации (като UNEP или ОИСР), които ще насърчават екологичните 
иновации и в частност ефективността на ресурсите, главно посредством разширяването на 
мрежата от национални центрове за по-чисто производство. Мрежата ще осигури 
изграждането на капацитет, ще подкрепи демонстрационни проекти и ще финансира проекти 
за ефективност на ресурсите, по-специално насочени към развиващите се икономики и 
икономиките в преход. 
Това тестване ще даде възможност за по-добро разбиране за това колко трябва да инвестира 
Комисията в тези видове сътрудничество, особено в контекста на финансовата перспектива 
след 2013 г.
Обосновка:
Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на пилотен проект за тестване на нови 
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начини за насърчаване на екологичните технологии в развиващите се страни. Пилотният проект ще 
има за цел създаването на партньорства със съответните международни организации, които ще 
насърчават екологичните иновации и в частност ефективността на ресурсите, главно посредством 
разширяването на мрежата от национални центрове за по-чисто производство. Мрежата ще осигури 
изграждането на капацитет, ще подкрепи демонстрационни проекти и ще финансира проекти за 
ефективност на ресурсите.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5941 === ENVI/5941 ===

Внесено от Uggias Giommaria, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 17 03 11
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Засилване на научните изследвания в областта на множествената 
склероза в Европа
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на този пилотен проект е да засили научните изследвания в областта на 
множествената склероза, като обърне специално внимание на идентифицирането на 
факторите за разликата в заболеваемостта между северната и южната част на Европа.
Над 400 000 души в Европейския съюз страдат от множествена склероза, която е едно от най-
честите нарушения на централната нервна система и най-честата причина за увреждане сред 
младите хора (на възраст между 20 и 40 години). 
Въпреки големите научноизследователски усилия в областта, понастоящем множествената 
склероза не е лечима (поне не с помощта на специален курс на лечение). В този смисъл научните 
изследвания на причините и лечението на заболяването имат голям потенциал и са от 
огромно значение. 
Проектът ще включва участието на мрежа от правителствени служби, здравни заведения и 
лаборатории за високи постижения, специализирани в този вид състояние на европейско 
равнище, които ще бъдат в постоянен контакт с неправителствени организации и сдружения, 
работещи в тази област. 
Високо квалифицираният персонал на тези органи ще спомогне за осигуряването на по-
задълбочени научни изследвания на заболяването, като освен това ще координира тези 
изследвания и ще разпространява резултатите от тях, включително посредством 
специализирани бази данни. 
Проектът ще продължи две години.
Обосновка:
Научните изследвания са от съществено значение за разбирането на факторите за разликата в 
заболеваемостта между северната и южната част на Европа. Координацията на научните изследвания 
в тази област е от изключително значение с оглед на различните подходи, възприети спрямо 
изследването и лечението на заболяването, както и различията във вида и качеството на услугите, 
предоставяни на болните от множествена склероза в целия Европейски съюз.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Проектоизменение 5942 === ENVI/5942 ===

Внесено от Pirillo Mario, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Статия 07 03 07 — „LIFE+“ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)
цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Резерви

Общо 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Забележки:
Преди параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... околната среда и стопанисване, 
информация и комуникация.
Текстът се изменя, както следва:
ПредишнаПредишнастатиястатия 07 03 07 (отчасти)
След параграф:
Всякакви приходи от вноски за участие в програми на .......... 18, параграф 1, буква г) от Финансовия 
регламент.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата помощ за мерки и 
проекти, допринасящи за прилагането, актуализирането и развиването на политиката и 
законодателството на Съюза в областта на околната среда, включително за интегрирането 
на околната среда в други политики, допринасяйки по този начин за устойчивото развитие. 
По-специално, програмата LIFE+ подкрепя изпълнението на Шестата програма за действие за 
околната среда на Общността, включително тематичните стратегии, и финансира мерки и 
проекти с европейска добавена стойност в три приоритетни области: природа и 
биоразнообразие, политика за околната среда и стопанисване, информация и комуникация.
Поне 78% от бюджетните кредити се използват за безвъзмездни средства за дейност по 
проекти, от които поне 50% са предназначени за проекти, подкрепящи опазването на 
природата и биоразнообразието. Проектите, които ще получат подкрепа, се избират след 
покана за подаване на предложения. Проектите, които са получили подкрепа, са от интерес за 
Съюза, технически и финансово съгласувани, осъществими и икономически изгодни.
Проектите, които са получили подкрепа чрез безвъзмездни средства за дейност, изпълняват 
един от следните критерии, за да се гарантира европейска добавена стойност и да се избегне 
финансиране на повтарящи се дейности:
— проекти, свързани с най-добрите практики, или демонстрационни проекти за прилагането 
на Директива 79/409/ЕИО или Директива 92/43/ЕИО, или
— иновативни или демонстрационни проекти, свързани с екологичните цели на Съюза, 
включително разработване или разпространяване на техники от най-добрата практика, ноу-
хау или технологии, или
— кампании за привличане на общественото внимание и специализирано обучение на 
служители, участващи в операциите за предотвратяване на пожари, или
проекти за развиване и прилагане на целите на Съюза, свързани с базирания на широка основа, 
хармонизиран, всеобхватен и дългосрочен мониторинг на горите и екологичните 
взаимодействия.
Мерките по програмата LIFE+ включват, inter alia:
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— подкрепа за независими неправителствени организации (НПО) без стопанска цел, които 
допринасят за изготвянето и прилагането на политиката и законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, 
— подкрепа за ролята на Комисията в инициирането на изготвянето и прилагането на 
политика за околната среда чрез проучвания и оценки, семинари и симпозиуми с експерти и 
заинтересовани страни, мрежи и компютърни системи, информация, дейности по публикуване 
и разпространение, включително мероприятия, изложения и други подобни мерки за 
повишаване на информираността на хората.
Проектите и мерките, финансирани по програмата LIFE+, могат да бъдат осъществени чрез 
отпускането на безвъзмездни средства или процедури по възлагане на обществени поръчки и 
могат да се състоят от:
— проучвания, изследвания, моделиране и изготвяне на сценарии, 
— мониторинг, включително мониторинг на горите,
— мерки за повторно залесяване, 
— действие за борба с морското замърсяване в Средиземно море, както и с бреговата ерозия, 
— помощ при изграждането на капацитет, 
— обучение, семинари и срещи, включително обучение на служители, участващи в инициативи 
по превенция на пожарите, 
— платформи за работа в мрежа и най-добра практика, 
— информационни и комуникационни дейности, включително кампании за привличане на 
общественото внимание, и по-специално кампании за привличане на общественото внимание 
по отношение на горските пожари, 
— демонстриране на иновационни подходи в политиките, технологиите, методите и 
инструментите, 
— подкрепа за оперативните дейности на неправителствените организации, които действат 
предимно в областта на защитата и укрепването на околната среда на европейско равнище и 
участват в изготвянето и прилагането на политиката и законодателството на Съюза, 
— разработване и поддържане на мрежи, бази данни и информационни и компютърни системи, 
пряко свързани с прилагането на политиката и законодателството на Съюза в сферата на 
околната среда, по-специално при подобряването на достъпа на обществеността до 
информацията за околната среда. Покритите разходи ще включват разходите за разработка, 
поддръжка, експлоатация и подкрепа (хардуер, софтуер и услуги) за информационни и 
комуникационни системи. Те ще покриват също разходите за управление на проекти, контрол 
на качеството, сигурност, документация и обучение, свързани с внедряването на тези системи,
— конкретно за компонента Природа и биоразнообразие: управление на района и видовете, 
включително подобрение на екологичната състоятелност на мрежата „Натура 2000“, 
мониторинг на статуса на съхранение, включително — но не само — определяне на процедури 
и структури за такъв мониторинг, развитие и прилагане на планове за действие за съхранение 
на видовете и местообитанията, разширяване на мрежата „Натура 2000“ в морските зони и в 
ограничени случаи — закупуване на земя.
Следва да се осигури подпомагане и за обновяването на съоръженията, които са били изложени 
на сурово въздействие от екологично и климатично естество, така че да се гарантира 
удължаване на производителността им в дългосрочен план.
Комисията трябва да докладва относно въздействието на проектните механизми (МЧР/СИ) 
върху страните, в които се осъществяват проектите, особено по отношение на целите им за 
развитие, в съответствие с изискванията на Директива 2004/101/ЕО (директива за обвързване).
Всякакви приходи от вноски за участие в програми на Съюза от страни кандидатки и, ако 
случаят е такъв, от потенциални страни кандидатки от Западните Балкани, вписани в 
позиция 6 0 3 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на 
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допълнителни бюджетни кредити, съгласно член 18, параграф 1, буква г) от Финансовия 
регламент.
Правно основание:
След параграф:
Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент .......... околна среда (LIFE+) (OВ L 149, 
9.6.2007 г., стр. 1).
Добавя се следният текст:
Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно 
финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) (OВ L 149, 9.6.2007 г., стр. 1).
Обосновка:
Сред мерките, обхванати от инициативата LIFE+, трябва да се включи специфично действие за борба 
с морското замърсяване в Средиземно море, както и с бреговата ерозия.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5943 === ENVI/5943 ===

Внесено от Pirillo Mario, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 07 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Резерви

Общо 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Гаранционна схема за екологични иновации
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект има за цел да разгледа:
— подкрепата за екологичните иновации посредством гаранционна система, която дава 
възможност за по-голям достъп до капитал и дългово финансиране;
— начините за гарантиране резултатите от успешни проекти с европейско финансиране да не 
бъдат възпрепятствани да стигнат до пазарите поради липсата на подходящо финансиране; 
— тестване на финансови инструменти, които биха могли да бъдат приложени в контекста 
на предстоящия план за действие за екологичните иновации и финансовата перспектива след 
2013 г.
Като има предвид държавните помощи и правилата за конкуренцията, проектът ще проучи 
създаването на преференциален механизъм за съответните проекти за екологични иновации, 
които вече са били финансирани по европейски програми като 7РП, LIFE + за околната среда 
или Програмата за конкурентоспособност и иновации и които срещат трудности при 
получаването на допълнително финансиране. Ще се осъществи взаимодействие със 
съществуващите програми.
Пилотният проект ще бъде отворен и за всички останали национални програми, които могат 
да се възползват от вида подкрепа, предоставяна по този пилотен проект. 
Пилотният проект ще спомогне за координирането на усилията на съответните финансови 
институции (по-конкретно ЕИБ и ЕИФ) за техническо проектиране на този инструмент и за 
разглеждане на въпросите във връзка с неговото прилагане. Като се има предвид техническата 
сложност на подобни инструменти, процеса на създаване, прилагане и получаване на 
резултати, механизмът най-вероятно ще продължи да действа и след 2011 г.
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Обосновка:
Пилотният проект се основава на резултатите от скорошно проучване, възложено от Комисията, 
което сочи, че много проекти за екологични иновации в момента не отговарят на условията за 
финансиране. Преди въвеждането на нов финансов инструмент в подкрепа на екологичните иновации 
в рамките на бъдещите финансови перспективи е изключително важно да се тестват неговите 
механизми със сътрудничеството и подкрепата на финансови институции като ЕИБ и ЕИФ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5944 === ENVI/5944 ===

Внесено от Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------
Добавя се: 17 01 04 32

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Резерви

Общо 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Бюджетен ред:
Позиция 17 01 04 32 — Пилотен проект — Промяна на поведението на потребителите към 
устойчиво потребление
Обосновка:
Този пилотен проект има за цел да изпробва комуникационни стратегии за повишаване на 
осведомеността на потребителите относно въздействието на потреблението върху околната среда и 
да стимулира използването на политически инструменти на ЕС, които подкрепят информирания 
избор на потребителите въз основа на съображения за устойчивост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5945 === ENVI/5945 ===

Внесено от Ronzulli Licia, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

Добавя се: 07 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Повишаване на екологосъобразността — творчество в действие за един 
зелен свят
Забележки:
Добавя се следният текст:
Проектът „Повишаване на екологосъобразността“ е фокусиран върху подобряването на 
екологичните показатели на общност, която използва общо пространство, като например 
публична служба (напр. седалището на ЕС), университетски комплекс, културен обект (напр. 
обект на UNESCO). Проектът започва с измерване на действителното равнище на 
отпадъците в околната среда, свързани с физическата структура на това пространство, 
неговото технологично оборудване и поведението на потребителите му. Втората стъпка е 
извършването на оценка на желаните промени, насочени към намаляване на тези отпадъци: на 
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базата на тази оценка творчески специалист (художник, архитект или дизайнер) измисля и 
реализира интервенции върху екологичното съзнание и показатели посредством предмети, 
знаци, звуци и всички други средства за комуникация и декорация, които могат да оказват 
влияние върху избора, решенията и поведението на потребителите. След определен период (не 
по-кратък от три месеца) екологичните показатели на общността след намесата могат да 
бъдат измерени отново, за да се провери действителното намаляване на отпадъците и 
консолидираното въвеждане на нови екологични стилове и поведение.
Оптимизирането на този процес ще доведе до определянето на стандартен профил за 
екологична отговорност в общностите и впоследствие до създаването на етикет на ЕС за 
екологосъобразни места. 
Крайният срок за изпълнение на проекта може да се определи на една година: един месец за 
подготвителния анализ, три месеца за първата оценка, един месец за подготовката и 
реализацията на творческата дейност, четири месеца за реакцията на общността и 
адаптирането към новите стилове, два месеца за втората оценка, един месец за критичния 
анализ на резултатите.
Бюджетът на проекта възлиза на 1 000 000 евро (един милион), разпределени по следния начин:
научен анализ и оценка 150 000 евро
техническа дейност (измерване) 500 000 евро
творческа дейност (и реализация) 150 000 евро
окончателен доклад и разпространение 150 000 евро
пътуване и осигуряване на жилище 50 000 евро
Обосновка:
Значението на проекта се определя от двойната му способност да подобри екологичните показатели и 
същевременно да породи оригинален творчески процес, позволяващ интерпретирането на желаните 
действия на дадена общност, което би трябвало да остави по-трайна следа в индивидуалните и 
колективните представи и убеждения.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5946 === ENVI/5946 ===

Внесено от Gutiérrez-Cortines Cristina, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
Добавя се: 07 03 26

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Резерви

Общо 850 000 850 000 850 000 850 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Околна среда, прилагане на политиката и законодателство на Съюза в 
областта на околната среда. Подготвително действие: проучване на визуалното въздействие 
на конструкциите в градовете и селските райони.
Забележки:
Добавя се следният текст:
1.- Цел
Целта на подготвителното действие е да се проучи визуалното въздействие и въздействието 
върху околната среда в градовете и в селските райони, за да се изготвят общи показатели и да 
се препоръчат обективни критерии за визуалната оценка на въздействието и нейното 
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прилагане. 
2.- Изпълнение
Изпълнението преминава през следните етапи:
— сравнително проучване на различните разпоредби и приложимото законодателство в 
отделните европейски страни относно наличието на понятие за визуално въздействие в 
градските и природните райони; при наличие на такова, проверка на критериите и указанията 
за прилагането му; 
— създаване на работна група с експерти от различни страни и институции с цел изготвяне на 
законодателно предложение във връзка с преразглеждането на Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда по посочените тук теми; 
— разработване на критерии, които могат да бъдат използвани от организациите за развитие 
на възобновяемите енергийни източници и местните органи при избора на подходящи места за 
разполагането на тези големи инсталации; 
— изготвяне на определени инструкции и насоки за тълкуването и прилагането на 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда по отношение на визуалното 
въздействие, които ще бъдат отправна точка за съставянето на документ, който ще бъде 
използван от вземащата решения администрация. 
3.- Индикативна прогноза 
— 1-2 месец: създаване на работна група за определяне на проекта и най-добрия модел за 
поканата за предложения или друга формула, която може да бъде лансирана съгласно 
приложимото законодателство; предварително възлагане на сравнителното правно изследване 
във връзка с визуалното въздействие и неговото прилагане в държавите-членки и други страни; 
— 3-12 месец: включване на заинтересованите институции и институциите с опит в тази 
област, като например Съвета на Европа, UNESCO и други културни организации, 
университети, неправителствени организации, работещи в областта на околната среда, и др.;
— 13-15 месец: представяне на сравнителните проучвания и дискусии по време на различни 
семинари в Европейския парламент и в държавите-членки, които биха могли да бъдат 
заинтересовани; среща с експерти, неправителствени организации, публични и частни 
институции и други заинтересовани страни; 
— 16-22 месец: представяне на проучването и законодателното предложение. 
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Проучването на визуалното въздействие на различните сгради и конструкции в градовете и селските 
райони е важно преди всичко във времена, когато новите технологии, като например възобновяемите 
енергийни източници и др., оказват голямо въздействие върху градския и природния ландшафт. 
Културното и екологичното наследство на Европа е крехък и ограничен ресурс, който трябва да бъде 
управляван и съхраняван.


