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Projekt poprawki 5900 === ENVI/5900 ===

Przedłożony przez: Áder János, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 13 04

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Metodologia dla Unii Europejskiej w odniesieniu do lasów o znaczeniu dla klimatu
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Początek realizacji projektu: 01. 01. 2011
Zakończenie realizacji projektu: 31. 12. 2015
Cel projektu
Stworzenie metodologii dla istniejących i nowych europejskich lasów o znaczeniu dla klimatu w celu 
udoskonalenia systemów sprawozdawczości, monitorowania i weryfikacji (MRV) dotyczących działań w 
zakresie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), w tym zdolności 
planowania. Stworzenie próbnych obszarów lasów o znaczeniu dla klimatu dla czterech europejskich 
regionów klimatycznych. Zapewnienie sprawdzonej analizy kosztów i korzyści na potrzeby przyszłych 
decyzji politycznych związanych z EU-ETS i międzynarodowym rynkiem handlu uprawnieniami do emisji. 
Budowa i udoskonalenie systemów monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji dotyczących lasów 
(MRV) w celu redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD) w krajach 
rozwijających się na podstawie pełnego systemu lasów o znaczeniu dla klimatu. 
Krótki opis projektu
Dzięki projektowi możliwe byłoby udoskonalenie i rozszerzenie efektów międzynarodowych, unijnych i
krajowych programów służących udoskonaleniu istniejących lub stworzeniu nowych metodologii 
dotyczących leśnictwa klimatycznego. Monitorowaniem można objąć poziom gleby, drzew, powietrza i 
satelitów i może ono dotyczyć dwutlenku węgla, zwiększenia różnorodności biologicznej oraz może zostać 
rozszerzone na projekty REDD. Prace te powinny przyczynić się do udoskonalenia istniejących 
metodologii i zwiększenia potencjału, mając na względzie osiągnięcie międzynarodowego konsensusu w 
sprawie podejść REDD MRV. Do możliwych do zaangażowania mechanizmów można zaliczyć: system 
informacji geograficznej (GIS), program CO2FIX, zadanie „Forest Carbon Tracking Task” Grupy ds. 
Obserwacji Ziemi, działania w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES), FAO FRA-
2010, ONZ-REDD, Partnerski Fundusz na rzecz Wiązania Węgla w Ekosystemach Leśnych. 
Projekt ten mógłby również wpłynąć na udoskonalenie systemu MRV w odniesieniu do działalności leśnej 
dla UE jako całości i wszystkich jej państw członkowskich, w tym zdolności planowania.
Skutek projektu
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Udoskonalony system UE MRV w odniesieniu do działalności LULUCF w celu zwiększenia potencjału 
tego sektora w zakresie przyczyniania się do realizacji zobowiązania UE dotyczącego ograniczania emisji, 
dostosowania do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej. Analiza kosztów i korzyści pod 
kątem społecznym, gospodarczym i ekologicznym nowych europejskich lasów o znaczeniu dla klimatu. 
Udoskonalona metodologia MRV i zwiększony potencjał REDD w zakresie wspierania wiarygodnych 
jednostek leśnych (tzw. kredytów związanych z lasami) w ramach REDD. 
Uzasadnienie:
Wiarygodne jednostki leśne z REDD to deklarowany cel UE w zakresie redukcji emisji, dostosowania do 
zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej. Cel ten wymaga ustalenia wieloszczeblowego 
systemu monitorowania. UE musi również zwiększyć własny potencjał i udoskonalić metodologię w 
odniesieniu do działań następczych, planowania i monitorowania działalności leśnej w UE, mając na 
względzie przyszłą decyzję w sprawie polityki oraz ze względu na to, że po 2012 r. projekty takie będą 
częściowo finansowane z aukcji EU-ETS. 

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

Projekt poprawki 5901 === ENVI/5901 ===

Przedłożony przez: Áder János, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerwa

Ogółem 500 000 500 000 500 000 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Przegląd literatury dotyczący potencjalnego wpływu zmiany klimatu na obszary 
chronione, z których jest pozyskiwana woda pitna na terytorium całej UE, oraz wskazania priorytetów 
wśród różnych rodzajów zasobów wody pitnej
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Nazwa projektu: Przegląd literatury dotyczący potencjalnego wpływu zmiany klimatu na obszary 
chronione, z których jest pozyskiwana woda pitna na terytorium całej UE, oraz wskazania priorytetów 
wśród różnych rodzajów zasobów wody pitnej
Budżet: 500.000,- EUR 
Początek realizacji projektu: 01. 01. 2011
Zakończenie realizacji projektu: 31. 12. 2011
Cel projektu
Przy należytym uwzględnieniu procesów zmian klimatu można zabezpieczyć długotrwałe warunki 
publicznych dostaw wody pitnej w trakcie korzystania ze szczególnie zagrożonych rezerw wody (takich jak 
obszary chronione wody filtrowanej przez nasypy czy inne rodzaje obszarów chronionych, z których 
pozyskiwana jest woda pitna). 
Przegląd literatury dotyczący potencjalnego wpływu zmiany klimatu na obszary chronione, z których 
pozyskiwana jest woda pitna na całym terytorium UE, będzie pierwszym krokiem w kierunku dalszej 
analizy, obok wyników innych projektów, służącej bezpieczniejszemu określeniu ewentualnych 
strategicznych rezerwowych źródeł wody pitnej w przyszłości.
Krótki opis projektu:
W ramach projektu przeprowadzony zostanie w całej UE przegląd literatury dotyczącej funkcjonowania 
istniejących i naturalnych mechanizmów uzupełniania publicznych zasobów wody pitnej w 
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skrajnych warunkach klimatycznych (wody podziemne, wody powierzchniowe, wody krasowe, woda 
filtrowana przez nasypy). Przegląd wpływu zmiany klimatu na różne rodzaje obszarów chronionych, z
których pozyskiwana jest woda pitna, będzie obejmował wskazanie kwestii i obszarów priorytetowych. 
Wyniki przeglądu literatury zostaną porównane z wynikami innych projektów, takich jak projekt 
dotyczący wpływu zmiany klimatu na obszar Karpat nazwany „Działaniem przygotowawczym dotyczącym 
klimatu w regionie karpackim”. Omawiany projekt dotyczy między innymi oceny narażenia źródeł i 
infrastruktury dostaw wody pitnej na wpływ zmiany klimatu.
Ostatecznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie długotrwałej ochrony obszarów, z 
których pozyskiwana jest woda pitna, tak aby zagwarantować publiczne dostawy wody pitnej nawet w 
warunkach różnych scenariuszy skutków zmiany klimatu. 
Bez analizy wpływu zmiany klimatu działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa nie miałyby 
odpowiednich podstaw lub nawet nie wypełniałyby odpowiednio zadania, jakim jest utrzymanie 
bezpieczeństwa obszarów chronionych, z których pozyskiwana jest woda pitna. W skrajnych przypadkach 
mogłoby to doprowadzić do niewystarczających dostaw wody pitnej dla ludności.
Zważywszy na fakt, że dostawa zdrowej wody to jedno z głównych wyzwań na świecie, Europa uzyska 
przewagę konkurencyjną, jeśli zaplanowane zostaną właściwe środki jeszcze przed wystąpieniem skutków 
niekorzystnych procesów.
Państwa, których dotyczy ten problem:
Wszystkie państwa, których zasoby wody pochodzą ze szczególnie zagrożonych obszarów chronionych 
(wody podziemne, wody powierzchniowe, filtracja przez nasypy, systemy krasowe), zwłaszcza te położone 
wzdłuż dużych rzek i na terenach górskich. Do państw tych można zaliczyć przede wszystkim:
Węgry, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Serbię, Polskę, Włochy, Austrię i Niemcy.
Skutek projektu:
– Przegląd literatury dotyczący potencjalnego wpływu zmiany klimatu na różne rodzaje obszarów 

chronionych, z których pozyskiwana jest woda pitna w całej UE.
Wskazanie priorytetowych kwestii i obszarów.
Uzasadnienie:
Istniejące i planowane obszary chronione, z których pozyskiwana jest woda pitna (stanowiące strategiczne 
rezerwy wody) w niektórych państwach europejskich są narażone na działanie zmiany klimatu. Z powodu 
skrajnych warunków pogodowych zmiana wielkości i rozmieszczenia opadów zapewniających uzupełnianie 
zasobów wodnych oraz wahania poziomu rzek mogą wpłynąć na parametry pozyskiwania zasobów 
wodnych. Należy dokonać przeglądu stanu wiedzy na temat wpływu różnorodnych scenariuszy zmiany 
klimatu na strategiczne obszary chronione, z których pozyskiwana jest woda pitna.

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

Projekt poprawki 5902 === ENVI/5902 ===

Przedłożony przez: Eickhout Bas, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
-------------------------------

Artykuł 21 03 01 — Podmioty niepubliczne — Rozwój
Zmień dane liczbowe i odpowiedni akt prawny w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Odnośne akty prawne:
Po akapicie:
Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. Działania .......... lata 2007–2013 (COM(2005) 324 wersja 
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ostateczna).
Zmień tekst w następujący sposób:
Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Program tematyczny „Podmioty niepaństwowe i władze 
lokalne w procesie rozwoju»Podmioty niepaństwowe i władze lokalne w procesie rozwoju«” (COM(2006) 
19 wersja ostateczna).
Uzasadnienie:
Z tej pozycji 43 mln euro zostało przeniesione do innych pozycji, ponieważ Komisja oświadczyła, że trudno 
było określić działania, które miały być finansowane w ramach „Start Climate Funding” przyjętego w 
Kopenhadze w 2009 r. Krajowe przystosowawcze programy działań zapewniają proces służący określeniu 
działań priorytetowych, które odpowiadają pilnym i niezwłocznym potrzebom w odniesieniu do 
przystosowania się do zmian klimatycznych. Od października 2008 r. sekretariat UNFCCC otrzymał 
krajowe przystosowawcze programy działań od 38 najbardziej zagrożonych, rozwijających się krajów. 
Komisja powinna być w stanie określić działania w ramach krajowych przystosowawczych programów 
działań.

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

Projekt poprawki 5903 === ENVI/5903 ===

Przedłożony przez: Staes Bart, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
-------------------------------

Pozycja 06 02 02 01 — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Wkład do tytułu 1 i 2
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

-------------------------------
Pozycja 06 02 02 03 — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Środki związane ze 
zwalczaniem zanieczyszczeń
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uwagi:
Po akapicie:
Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia .......... ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego 
zestawienia dochodów.
Zmień tekst w następujący sposób:
Dotacja Unii Europejskiej dla Agencji na 2011 r. wynosi łącznie 54 936 150 EUR. Kwota 4 239 980 EUR, 
pochodząca z odzyskania nadwyżki, jest dodana do kwoty 50 696 170 EUR uwzględnionej w budżecie. 
EMSA na 2011 rok wynosi łącznie 54 046 150 EUR. Kwota 4 239 980 EUR pochodząca z odzyskania 
nadwyżki jest dodana do kwoty 49 806 170 EUR uwzględnionej w budżecie.

-------------------------------
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Pozycja 06 02 02 02 — Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Wkład do tytułu 3
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Mandat Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) powinien zostać rozszerzony ze 
statków na platformy wiertnicze, a nowe zadania muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie i liczbie 
personelu EMSA. Zwrócono się do agencji o przedstawienie niezbędnych modyfikacji w planie zatrudnienia 
oraz środkach potrzebnych na realizację tych zadań. W międzyczasie dodatkowe środki w wysokości 3 mln 
euro zostały zapisane w budżecie w oczekiwaniu na te propozycje.

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

Projekt poprawki 5904 === ENVI/5904 ===

Przedłożony przez: Schlyter Carl, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
-------------------------------

Artykuł 08 04 01 — Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 
produkcyjne
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uwagi:
Po akapicie:
Działania prowadzone w tej dziedzinie mają pomóc w .......... redukcji emisji substancji niebezpiecznych do 
środowiska.
Dodaj następujący tekst:
Połowa środków, które są przekazywane na nanobadania, powinna zostać przeznaczona na ocenę ryzyka 
dla środowiska i zdrowia. 
Uzasadnienie:
Obecnie około 90% środków jest przeznaczanych na badania w celu opracowania nowych produktów, a 
zatem potrzebne jest finansowanie ze środków publicznych do przeprowadzenia oceny ryzyka. Ponadto 
pogłębiona wiedza na temat zagrożeń zapewnia europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

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

Projekt poprawki 5905 === ENVI/5905 ===

Przedłożony przez: Durant Isabelle, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
-------------------------------

Artykuł 17 03 06 — Działania UE w dziedzinie zdrowia
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
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Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

Rezerwa

Ogółem 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

Uwagi:
Po akapicie:
Celem tego filaru jest wzmocnienie działań w zakresie .......... dokonywania wyborów dotyczących 
zdrowego trybu życia.
Zmień tekst w następujący sposób:
Do filaru tego powinno się również włączyć działania w zakresie rozpowszechniania informacji oraz 
działania edukacyjne służące propagowaniu wiedzy na temat numeru 112, jak też na temat właściwego 
korzystania z tego numeru. Jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy, zapewniający dostęp do usług 
ratownictwa medycznego na terytorium całej UE. 2) Bezpieczeństwo w dziedzinie zdrowia
Dodaj następujący tekst:
2) Bezpieczeństwo w dziedzinie zdrowia
Po akapicie:
Niezbędna jest zdolność do skutecznego i szybkiego .......... zdrowia, takich jak ptasia grypa lub 
bioterroryzm.
Zmień tekst w następujący sposób:
3) Promowanie zdrozdrowia w celu zwiększenia dobrobytu i solidarnościwia w celu zwiększenia dobrobytu i 
solidarności
Uzasadnienie:
W krajach UE-271 choroby układu krążenia są najczęściej występującymi chorobami, natomiast urazy są 
corocznie przyczyną 252.000 zgonów, 7.000.000 hospitalizacji i 3.000.000 przypadków trwałego 
inwalidztwa. Numer 112 jest ogólnoeuropejskim numerem alarmowym, za pomocą którego we wszystkich 
państwach członkowskich UE można uzyskać kontakt ze służbami ratownictwa medycznego, ze strażą 
pożarną lub policją. Dziewiętnaście lat po uruchomieniu tego numeru 75% Europejczyków wciąż nie wie, że 
jest to europejski numer alarmowy (zob. Eurobarometr 285).

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

Projekt poprawki 5906 === ENVI/5906 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 23 03 01 — Ochrona ludności w Unii Europejskiej
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

                                               
1 Injuries in the European Union (Urazy w Unii Europejskiej), zob. 

https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-Report_screen.pdf 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 5907 === ENVI/5907 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Pozycja 23 01 04 02 — Ochrona ludności — Wydatki na administrację i zarządzanie
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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

Ogółem 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

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

Projekt poprawki 5908 === ENVI/5908 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 07 12 01 — Wdrażanie polityki i prawodawstwa UE dotyczących działań w dziedzinie klimatu
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

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

Projekt poprawki 5909 === ENVI/5909 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Pozycja 07 03 09 01 — Wkład na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska – Wkład do tytułów 1 i 2
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projekt poprawki 5910 === ENVI/5910 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Pozycja 17 03 07 01 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Wkład do tytułu 1 i 2
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

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

Projekt poprawki 5911 === ENVI/5911 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Pozycja 17 03 10 01 — Europejska Agencja Leków — Wkład do tytułu 1 i 2
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

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

Projekt poprawki 5912 === ENVI/5912 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Pozycja 17 03 10 02 — Europejska Agencja Leków — Wkład do tytułu 3
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uwagi:
Przed akapitem:
Środki te przeznaczone są na pokrycie wyłącznie wydatków .......... stosowanych w pediatrii (Dz.U. L 378 z 
27.12.2006, s. 1).
Zmień tekst w następujący sposób:



11

Dawna pozycja 02 03 02 02Dawna pozycja 02 03 02 02
Po akapicie:
Kwoty spłacane zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia .......... ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego 
zestawienia dochodów.
Zmień tekst w następujący sposób:
Dotacja Unii Europejskiej na 2011 r. wynosi łącznie 38 420 000 EUR. Kwota 5 477 000 EUR pochodząca 
z odzyskania nadwyżki jest dodana do kwoty 32 943 000 EUR uwzględnionej w budżecie. Subwencja Unii 
Europejskiej na rok 2011 wynosi łącznie 37 685 000 EUR. Kwota 5 477 000 EUR pochodząca z odzyskania 
nadwyżki jest dodana do kwoty 32 208 000 EUR uwzględnionej w budżecie.
Uzasadnienie:
Finansowanie Europejskiej Agencji Leków jest uzależnione w dużej mierze od pobierania opłat. Agencja 
jest zatem szczególnie uzależniona od nieprzewidywalnych warunków rynkowych, które nie są 
uwzględniane przy sporządzaniu budżetu UE. W związku z tym PE kilkakrotnie występował o to, by przy 
ustalaniu wysokości dotacji UE nie uwzględniać dochodów przeznaczonych na określony cel, gdyż powinny 
one zapewnić Agencji niezbędną elastyczność budżetową umożliwiającą szybkie reagowanie na te 
zmieniające się warunki rynkowe. 

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

Projekt poprawki 5913 === ENVI/5913 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Pozycja 17 04 07 01 — Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane — Nowe środki
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

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

Projekt poprawki 5914 === ENVI/5914 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 17 03 06 — Działania UE w dziedzinie zdrowia
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projekt poprawki 5915 === ENVI/5915 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 07 03 07 — Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013)
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

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

Projekt poprawki 5916 === ENVI/5916 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 17 01 01 — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Ochrona 
zdrowia i konsumentów”
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

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

Uzasadnienie:
Kwota w wysokości 2% została umieszczona w rezerwie i zostanie uwolniona, gdy Komisja przedstawi 
sprawozdanie na temat możliwości wprowadzenia europejskiego prawa w zakresie opłat na rzecz 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i celowości takiego prawa, o czym mowa w art. 45 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

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

Projekt poprawki 5917 === ENVI/5917 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 17 01 01 — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Ochrona 
zdrowia i konsumentów”
Zmień dane liczbowe i ??? w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Ogółem 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649
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Warunki uwolnienia rezerwy:
Dodaj następujący tekst:
Kwota 8 450 000 euro stanowiąca 50% środków przewidzianych na Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy w 
2010 r. została umieszczona w rezerwie i zostanie uwolniona, gdy komisja przedstawi:
— inicjatywę następczą dla Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego.
Uzasadnienie:
Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy jest instrumentem wspierającym projekty służące poszerzeniu wiedzy 
obywateli na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu. Środki, które wygasną w 2010 r., zostały 
udostępnione poprzez przesunięcia z pozycji na pomoc w odniesieniu do tytoniu.

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

Projekt poprawki 5918 === ENVI/5918 ===

Przedłożony przez: Haug Jutta, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 05 01 01 — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki 
„Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”
Zmień dane liczbowe i ??? w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

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

Warunki uwolnienia rezerwy:
Dodaj następujący tekst:
Kwota 8 450 000 euro stanowiąca 50% środków przewidzianych na Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy w 
2010 r. została umieszczona w rezerwie i zostanie uwolniona, gdy komisja przedstawi:
— inicjatywę następczą dla Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego.
Uzasadnienie:
Środki przewidziane na Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy zostały udostępnione poprzez przesunięcia z 
pozycji dotyczącej pomocy w odniesieniu do tytoniu (05 03 02 22). Środki te wygasną w 2010 r.

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

Projekt poprawki 5919 === ENVI/5919 ===

Przedłożony przez: 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, Komisja Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 17 03 11

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Rezerwa

Ogółem 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
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Treść:
Artykuł 17 03 11 — Projekt pilotażowy – Wpływ stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) w świecie 
sportu
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Przyczyny stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) nie są jeszcze znane. Istnieje teoria, że może istnieć 
związek między ALS a dopingiem/nadużywaniem substancji medycznych, lecz nie zostało to ostatecznie 
udowodnione. Szczególnie wysoka liczba przypadków tej choroby wśród zawodowych piłkarzy we 
Włoszech budzi poważne obawy.
Niniejszy projekt pilotażowy ma na celu wsparcie badań dotyczących możliwych przyczyn pojawiania się 
ALS, ze szczególnym naciskiem na sport zawodowy oraz ewentualny wpływ nadużywania różnych 
substancji w świecie sportu.
Projekt prowadzić będą ośrodki zdrowia dysponujące dużym doświadczeniem w dziedzinie rzadkich 
chorób neurodegeneracyjnych, którym wsparcia organizacyjnego udzielą organy z dużym doświadczeniem 
zawodowym w tym zakresie, i będą one odpowiadać za:
1. monitorowanie i gromadzenie danych na temat chorych cierpiących na ALS, w tym danych 
pochodzących od stowarzyszeń pacjentów;
2. monitorowanie i gromadzenie danych na temat sportowców cierpiących na ALS, z pomocą federacji 
sportowych, stowarzyszeń i organizacji wolontariackich;
3. określenie dobrych wzorców i opracowanie strategii prewencji ALS;
4. rozpowszechnianie wniosków poprzez spotkania z ekspertami z tej dziedziny, konferencje oraz 
publikacje pakietów informacyjnych dla uniwersytetów, wyspecjalizowanych ośrodków i stowarzyszeń 
sportowych;
5. opracowanie programów szkoleniowych mających na celu promowanie zdrowego wysiłku fizycznego, w 
szczególności wśród młodych ludzi;
6. stworzenie, w ramach eksperymentu, bazy danych dotyczącej sportowców, w której odnotowywane będą 
odniesione urazy i rodzaje substancji medycznych branych w trakcie kariery.
Okres trwania projektu wynosi dwa lata.
Uzasadnienie:
ALS jest chorobą neuronu ruchowego, charakteryzującą się postępującym i nieuleczalnym niszczeniem 
komórek mózgowych i rdzenia kręgowego, co prowadzi do coraz większej niepełnosprawności. Co roku na 
świecie zdiagnozowanych zostaje prawie 120 000 nowych przypadków tej choroby. Jej przyczyny nie są 
jeszcze znane, jednak wydaje się, że są bardzo złożone. Wyższa częstotliwość jej występowania wśród 
zawodowych sportowców uwiarygodnia teorię, że nadużywanie substancji medycznych jest jedną z 
przyczyn pojawienia się choroby.

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

Projekt poprawki 5920 === ENVI/5920 ===

Przedłożony przez: Jørgensen Dan, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 17 04 03 04

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
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Pozycja 17 04 03 04 — Projekt pilotażowy — ustanowienie zharmonizowanych wymogów technicznych 
mających zastosowanie do systemu nawigacji wykorzystywanego przy przewozie żywych zwierząt na duże 
odległości
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Niewystarczająca wymiana informacji pomiędzy właściwymi organami prowadzi do nieprawidłowego 
egzekwowania prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony żywych zwierząt podczas transportu. 
Należy w związku z tym ustanowić elastyczne procedury umożliwiające poprawę współpracy pomiędzy 
właściwymi organami w różnych państwach członkowskich. Projekt pilotażowy na rok 2011 umożliwiłby 
utworzenie konsorcjum publiczno-prywatnego, skupiającego przedstawicieli właściwych organów państw 
członkowskich, operatorów transportowych, europejskich organizacji ochrony zwierząt, producentów 
pojazdów, producentów systemów nawigacji satelitarnej i organów odpowiedzialnych za inteligentny 
system transportowy. Celem tego konsorcjum byłoby opracowanie zharmonizowanych wymogów 
technicznych i operacyjnych oraz systemu certyfikacji zgodnie z obowiązkami i celami przewidzianymi w 
art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. W ramach 
projektu powinno się przeprowadzić badanie dotyczące tego, w jaki sposób można gromadzić i analizować 
dane z systemów nawigacji, aby poprawić egzekwowanie właściwego prawa, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów o ochronie danych.
Uwagi DG SANCO
Komisja przychylnie odnosi się do tego projektu pilotażowego, jednakże zaleca jego niewielkie 
przeformułowanie. Komisja rzeczywiście wielokrotnie podkreślała znaczenie egzekwowania prawa i 
pracowała nad harmonizacją systemów nawigacji.
Brak harmonizacji utrudnia również właściwym organom przeprowadzanie kontroli w czasie 
rzeczywistym, ponieważ może się zdarzyć, że organy te nie dysponują wiedzą w zakresie wyszukiwania 
zgromadzonych danych, nie jest również możliwe gromadzenie i analizowanie danych na szczeblu UE. 
Komisja jest zdania, że w ramach projektu powinno się również przeprowadzić badanie dotyczące tego, w 
jaki sposób można gromadzić i analizować dane z systemów nawigacji, aby poprawić egzekwowanie 
właściwego prawa, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów o ochronie danych. 
Komisja proponuje ponadto zaangażowanie w projekt właściwych organów z państw członkowskich, 
ponieważ są one odpowiedzialne za egzekwowanie tego prawodawstwa.
Uzasadnienie:
Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu przewiduje, że od 2009 r. 
wszystkie pojazdy służące do przewozu na duże odległości powinny być wyposażone w system nawigacji 
oraz inne urządzenia pokładowe służące do gromadzenia i rejestrowania danych, aby umożliwić 
weryfikowanie przestrzegania przepisów wspólnotowych. Na szczeblu UE nie opublikowano dotychczas 
żadnych zharmonizowanych wymogów technicznych, w związku z tym przewoźnicy nie mają pewności co 
do tego, jaki rodzaj sprzętu powinni nabyć. 

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

Projekt poprawki 5921 === ENVI/5921 ===

Przedłożony przez: Krahmer Holger, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Rezerwa

Ogółem 300 000 300 000 300 000 300 000
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Treść:
Pilot Project - Zgodność handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejącymi 
przepisami 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Projekt ma na celu ocenę zgodności handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza z 
istniejącymi przepisami. Proponowane cele można streścić następująco:
Ocena kosztów środowiskowych i ekonomicznych oraz korzyści handlu uprawnieniami do emisji 
zanieczyszczeń powietrza, uwzględniając istniejące przepisy.
Analiza, do jakiego stopnia handel uprawnień do emisji zanieczyszczeń powietrza dodatkowo będzie 
powielał uregulowania prawne.
Zbadanie, do jakiego stopnia handel uprawnień do emisji zanieczyszczeń powietrza dodatkowo 
skomplikuje uregulowania prawne.
Początek realizacji projektu: 01/01/2011
Zakończenie realizacji projektu: 31/12/2011
Uzasadnienie:
Aby zagwarantować skuteczne, wykonalne i efektywne uregulowanie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
należy zbadać, do jakiego stopnia handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza będzie zgodny 
z istniejącymi przepisami i nie będzie powielał lub dodatkowo komplikował uregulowań w zakresie emisji 
zanieczyszczeń powietrza. 

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

Projekt poprawki 5922 === ENVI/5922 ===

Przedłożony przez: Krahmer Holger, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Rezerwa

Ogółem 300 000 300 000 300 000 300 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Możliwości zmniejszenia emisji CO2 w przypadku ciężkich pojazdów użytkowych
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Projekt ma na celu dokonanie oceny dodatkowych możliwości zmniejszenia emisji CO2 przez ciężkie 
pojazdy użytkowe, a także następstw dla środowiska. Proponowane cele można streścić następująco:
Ocena korzyści dla środowiska i kosztów gospodarczych oraz korzyści płynące z różnych wymogów i 
środków mających na celu zmniejszenie emisji CO2.
Ocena postępu technologicznego i możliwości, a także skuteczności zmniejszenia emisji CO2 ze 
szczególnym uwzględnieniem efektywności pod względem kosztów.
Zbadanie, w jakim stopniu uregulowanie emisji CO2 ciężkich pojazdów użytkowych dodatkowo 
skomplikuje uregulowania prawne.
Początek realizacji projektu: 01/01/2011
Zakończenie realizacji projektu: 31/12/2011
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Uzasadnienie:
Zmniejszenie emisji CO2 wiąże się z wysokimi kosztami technologii. Dlatego ważne jest przeprowadzenie 
badania efektywności pod względem kosztów oraz ogólnego wpływu zmniejszenia emisji CO2 przez ciężkie 
pojazdy użytkowe. 

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

Projekt poprawki 5923 === ENVI/5923 ===

Przedłożony przez: Lepage Corinne, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Artykuł 02 02 01 — Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji
Zmień dane liczbowe, tytuł, uwagi i podstawę prawną w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Treść:
Artykuł 02 02 01 — (program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji) Pierwsze zastosowanie ekoinnowacji oraz projekty zastosowań 
innowacyjnych w warunkach rynkowychProgram ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji —
Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
Uwagi:
Po akapicie:
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów osób trzecich .......... niniejszej pozycji zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym.
Dodaj następujący tekst:
Środki te przeznaczone są na zwiększenie nakładów na pierwsze zastosowanie ekoinnowacji oraz projekty 
zastosowań innowacyjnych w warunkach rynkowych, z kwoty 32 560 000 EUR do kwoty 70 000 000 EUR.
Projekty dotyczą pierwszego zastosowania ekoinnowacji lub zastosowań w warunkach rynkowych 
ekoinnowacyjnych technik, produktów, usług lub praktyk istotnych dla Wspólnoty, które zostały już z 
powodzeniem zademonstrowane od strony technicznej, lecz ze względu na ryzyko rezydualne nie zdołały 
jeszcze znacząco wejść na rynek. Wsparcie tego typu innowacyjnych ekotechnologii powinno przyczynić 
się do usunięcia przeszkód w rozwoju i szerokim zastosowaniu ekoinnowacji, powinno stworzyć lub 
poszerzyć rynki dla powiązanych produktów oraz poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw UE na 
światowych rynkach. Projekty powinny mieć też na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko lub 
poprawienie oddziaływania przedsiębiorstw – w szczególności MŚP – na środowisko.
Doświadczenie z poprzednich zaproszeń do składania ofert wskazuje na stały wzrost zainteresowania MŚP 
wprowadzaniem na rynek ekoinnowacyjnych technologii. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert 
w 2009 r. (z budżetem w wysokości 32 mln euro) przesłano 202 wnioski. Stanowi to wzrost o blisko 50% w 
porównaniu do liczby 134 wniosków przesłanych w ramach procedury składania ofert w 2008 r. W 
złożonych wnioskach ubierze udział 614 uczestników z 32 państw. Całkowita kwota, o którą się wnioskuje, 
wynosi ponad 150 mln euro, co stanowi wzrost o prawie 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Blisko 
70% uczestników stanowią MŚP.
Organem czuwającym nad zaproszeniami do składania ofert jest Agencja Wykonawcza ds. 
Konkurencyjności i Innowacyjności. Aby ułatwić wdrażanie programów, należy zapewnić podobny poziom 
finansowania również w kolejnych latach, by upewnić się, że Agencja będzie miała możliwość planowania 
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swego obciążenia pracą w rozsądnie stabilny sposób.
Promowanie ekoinnowacji poprzez program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji przyczynia się 
do wdrożenia programu działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP). Celem ETAP jest 
pobudzanie ekoinnowacji i zachęcanie do wdrażania technologii przyjaznych dla środowiska na szerszą 
skalę. Środki będą wspierały projekty związane z ekoinnowacyjnymi produktami, technikami, usługami 
lub procesami, które zmierzają do likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na środowisko, lub które 
przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Jako takie, oraz w ramach uzupełnienia 
wdrażania ETAP, środki powinny przyczyniać się do wdrożenia działań Wspólnoty w obszarze pakietu 
dotyczącego zmian klimatycznych, planu działania dotyczącego zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, jak i inicjatywy rynków pionierskich. Priorytety określone w 
zaproszeniu do składania ofert uwzględniają te strategiczne inicjatywy i w związku z tym skupiają się na 
sektorach przejawiających znaczny potencjał innowacyjności oraz najwyższe korzyści środowiskowe.
Podstawa prawna:
Po akapicie:
Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i .......... innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 
9.11.2006, s. 15).
Dodaj następujący tekst:
Decyzja PE i Rady nr 1639/2006/WE z dnia 24 października 2006 r., w szczególności jej art. 5 ust. 1.
Uzasadnienie:
Projekty dotyczą pierwszego zastosowania ekoinnowacji lub zastosowań w warunkach rynkowych 
ekoinnowacyjnych technik, produktów, usług lub praktyk istotnych dla Wspólnoty, które zostały już z 
powodzeniem zademonstrowane od strony technicznej, lecz ze względu na ryzyko rezydualne nie zdołały 
jeszcze znacząco wejść na rynek. Wsparcie tego typu innowacyjnych ekotechnologii powinno przyczynić się 
do usunięcia przeszkód w rozwoju i szerokim zastosowaniu ekoinnowacji, powinno stworzyć lub poszerzyć 
rynki dla powiązanych produktów oraz poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw UE na światowych 
rynkach.

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

Projekt poprawki 5924 === ENVI/5924 ===

Przedłożony przez: Rossi Oreste, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 04 03 13

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Artykuł 04 03 13 – Projekt pilotażowy – Ratująca życie usługa wysyłania wiadomości tekstowych: projekt 
skierowany do osób z niepełnosprawnością
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Usługa ta jest oparta na wykorzystaniu unikalnej inteligentnej platformy, która może sama się 
programować i generować nieskończoną liczbę procedur operacyjnych. System ten może interpretować 
prośby o pomoc skierowane przez osoby niesłyszące lub dotknięte inną niepełnosprawnością oraz 
podejmować odpowiednie działania w postaci interakcji z użytkownikiem, czyli na przykład może on 
wysyłać wiadomości tekstowe z prośbą o dalsze informacje na temat sytuacji awaryjnej oraz przekazywać 
te informacje policji lub pogotowiu ratunkowemu, tak aby zapewnić odpowiednią reakcję w związku z 



19

danym wypadkiem w jak najkrótszym czasie.
Dzięki tej usłudze wszystkie osoby niepełnosprawne będą mogły szybko i skutecznie zgłaszać prośby o 
pomoc do służb ratunkowych poprzez prostą wiadomość tekstową.
W sytuacji zagrożenia użytkownik wpisuje SOS oraz nazwę właściwej służby ratowniczej (policja, 
pogotowie ratunkowe itp.) i wysyła tę wiadomość na numer serwera. Serwer przekazuje komunikat do 
bramki, skąd jest on kierowany do „wirtualnego mózgu” tej aplikacji, który interpretuje komendę i łączy 
się z systemami informatycznymi właściwych służb. W danej służbie wyświetla się automatycznie prośba o 
pomoc skierowana z telefonu komórkowego użytkownika oraz trójwymiarowa mapa z zaznaczonym 
miejscem przebywania użytkownika. Jednocześnie „mózg” aplikacji automatycznie pyta użytkownika o 
dalsze szczegóły (np. o to, czy ktoś jest ranny), aby dokładniej ocenić zagrożenie danej osoby. Szczegóły 
przekazane przez użytkownika wyświetlają się w telefonach komórkowych lub innych mobilnych 
urządzeniach służb ratowniczych wysłanych do zgłoszenia i umożliwiają im właściwe przygotowanie się do 
konkretnej sytuacji. Jeśli użytkownik poinformuje, że ktoś jest ranny, „mózg” automatycznie zastosuje tę 
samą procedurę, aby zawiadomić służby ratunkowe i inne właściwe służby podłączone do systemu. Na 
koniec użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość tekstową informującą, że jego zgłoszenie zostało 
przetworzone i natychmiast zostały podjęte działania ratunkowe.
Krótka charakterystyka systemu:
1. funkcje i usługi dostępne we wszystkich językach świata;
2. serwery przygotowane do przetwarzania zgłoszeń 24 godziny na dobę i połączone z centrami kontroli 
europejskiego numeru 112;
3. 24-godzinna obsługa zgłoszeń pod bezpłatnym numerem telefonu;
4. Aktywowana jest usługa TSV (z włoskiego: „Ratuję ci życie”) oferująca dane medyczne w nagłych 
przypadkach (dostępna za pomocą wiadomości tekstowych); można zamówić na nią abonament;
5. system zainstalowano we wszystkich regionach Włoch;
6. system jest już próbnie obsługiwany przez policję w Turynie.
Uzasadnienie:
Usługę opracowano w odpowiedzi na potrzebę szybkiej i skutecznej reakcji na zgłoszenia alarmowe od osób 
niesłyszących lub dotkniętych inną niepełnosprawnością, aby zagwarantować, że ich „inność” nie ma 
wpływu na ich bezpieczeństwo czy możliwość zwracania się o pomoc i otrzymywania tej pomocy. Usługa ta 
stanowi uzupełnienie usługi REACH112 i jest z nią kompatybilna.

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

Projekt poprawki 5925 === ENVI/5925 ===

Przedłożony przez: Scottà Giancarlo, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 13 04

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Artykuł 07 13 04 – Projekt pilotażowy – Odtworzenie środowiska naturalnego na dotkniętym zmianą 
klimatu obszarze podgórskim o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Analiza problemów związanych ze środowiskiem na obszarze o niekorzystnych warunkach 
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gospodarowania o powierzchni 642,52 kilometrów kwadratowych oraz kwestii zgłoszonych przez władze 
22 gmin położonych na tym obszarze (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 i Valdobbiadene) wykazała, że:
1. problemy związane z obecnością nadmiernej ilości wody należy monitorować i rozwiązywać za pomocą 
działań melioracyjnych, aby zapobiegać powodziom i zalewaniu terenów, które są spowodowane zmianą 
klimatu i które niszczą uprawy i ekosystemy; 
2. należy podjąć działania, aby ochronić typowe cechy zboczy podgórskich, które stopniowo zamieniają się 
w nieużytki; ma to istotny wpływ na tereny otaczające i stanowi kolejny problem obok tych 
spowodowanych zmianą klimatu;
W związku z punktem 1 powyżej należy zauważyć, co następuje: 
Wymienione powyżej gminy nie są w stanie prowadzić lokalnej gospodarki wodnej w sposób 
umożliwiający zaspokojenie ich własnych potrzeb. Z powodu nachylenia terenu i jego morfologii w 
okresach największych opadów (jesień i wiosna) pojawiają się okresowo niewielkie podtopienia 
powodujące niszczenie upraw i ekosystemów. Na całym terenie podgórskim, od rzeki Piawa do Livenzy, 
pojawiają się niewielkie osunięcia terenu, które trzeba stale kontrolować i które uniemożliwiają 
planowanie odtworzenia rolnictwa czy środowiska; należy zatem podjąć działania z udziałem lokalnej 
społeczności, aby złagodzić wpływ zmiany klimatu.
Po zlokalizowaniu krytycznych punktów na zboczach podgórskich oraz na nisko położonych obszarach 
dolin należy sporządzić wspólne plany mające za zadanie zapewnienie inteligentnego gospodarowania 
wszystkimi zasobami wodnymi (czyszczenie koryt rzecznych, podnoszenie brzegów jezior i wałów 
rzecznych, tworzenie zbiorników wodnych, opracowanie ekstensywnego systemu irygacyjnego). 
Utworzenie zbiorników wodnych w strategicznych punktach w dolinach szczególnie przyczyniłoby się do 
rozwoju rolnictwa, które obecnie znajduje się w sytuacji kryzysowej, między innymi z powodu trudności w 
nawadnianiu upraw w miesiącach letnich. 
W związku z punktem 2 powyżej należy zauważyć, co następuje:
W ciągu ostatnich 50 lat ludzie stopniowo opuszczali zbocza podgórskie, które stanowią blisko jedną 
trzecią łącznej powierzchni, o której mowa powyżej. Lasy zajęły miejsce łąk, przez co zmalała 
powierzchnia pastwisk. Tam, gdzie kiedyś były małe hodowle bydła lub letnie pastwiska, teraz stoją 
opuszczone chaty i rozciągają się puste łąki. Tempo rozrastania się lasów na dawne tereny pastwisk 
wynosi trzy metry rocznie. W tym tempie krajobraz niedługo całkowicie się przeobrazi, a niektóre obszary 
staną się niedostępne. Fauna występująca na zboczach podgórskich już się zmienia, pojawiają się nowe 
gatunki (niedźwiedzie, dziki) i obszar występowania tych zwierząt stopniowo zbliża się do wysoko 
położonych terenów zamieszkałych. Należy przeprowadzić działania polegające na poprawie jakości 
gruntów, aby ograniczyć zniszczenia spowodowane zmianą klimatu. Działania te powinny objąć ponowne 
wprowadzenie upraw, które od dawna występowały na tych terenach, jeszcze zanim ludzie porzucili na 
nich działalność. 
W tym kontekście wymagane są następujące działania: ograniczenie ogólnej powierzchni lasów; rutynowa 
gospodarka leśna (obejmująca środki przeciwpożarowe, ponieważ pożary często obecnie występują); 
wytyczenie obszaru chronionego lub parku; ponowne otwarcie dróg dostępowych, które nie były 
użytkowane; przywrócenie upraw, które pomagają zachować krajobraz i złagodzić wpływ zmiany klimatu. 
Podsumowując, wymagany jest zestaw działań, dzięki którym ten wyżynny teren będzie miał możliwość 
rozwoju. 
Uzasadnienie:
Projekt ten ma zasadnicze znaczenie, ponieważ dzięki ochronie środowiska zgodnej z zasadami dotyczącymi 
zmiany klimatu ustalonymi w Kopenhadze, ma on na celu przyjście z pomocą obszarom, które są obecnie 
zagrożone wyludnianiem i na których, przy niezbędnym wkładzie pracy, można istotnie zmniejszyć wpływ 
zmiany klimatu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Projekt poprawki 5926 === ENVI/5926 ===

Przedłożony przez: Skylakakis Theodoros, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 13 04

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Rezerwa

Ogółem 400 000 400 000 400 000 400 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Dostosowanie do zmian klimatycznych i gigantycznych pożarów: rozwój środków 
zapobiegawczych i wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania gigantycznych pożarów.
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Cele
Określenie środków zapobiegawczych, które zwiększą odporność lasów na gigantyczne pożary (np. jaki 
rodzaj drzew powinno się 
sadzić w związku ze zmianami klimatu w poszczególnych regionach). 
Ewentualny związek strategii politycznej w zakresie biomasy ze zmniejszeniem leżaniny w lasach 
śródziemnomorskich, gdzie 
najprawdopodobniej konieczne będą dotacje. 
Przygotowanie przyszłych strategii politycznych mających na celu dostosowanie do zmian klimatycznych, 
przy jednoczesnej 
poprawie reakcji na istniejące poważne problemy w licznych państwach członkowskich.
Beneficjenci
Środowisko naturalne, różnorodność biologiczna, działania i sektory związane z lasami, gospodarki 
lokalne.
Uzasadnienie:
Projekt ten ma na celu dostosowanie do zmian klimatycznych i gigantycznych pożarów: rozwój działań 
zapobiegawczych i wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania gigantycznych pożarów.

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

Projekt poprawki 5927 === ENVI/5927 ===

Przedłożony przez: Skylakakis Theodoros, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 13 04

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Rezerwa

Ogółem 400 000 400 000 400 000 400 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Badanie następstw efektu miejskiej wyspy ciepła (UHIE) w gęsto zaludnionych 
miastach europejskich
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Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Cele
 Analiza przewidywanego wpływu zmian klimatu na mikroklimat w obszarach miejskich. 
 Gruntowne zbadanie jego związku z efektem miejskiej wyspy ciepła. 
 Analiza obciążeń ekonomicznych wynikających ze zmniejszonej wydajności ludności, a także z następstw 
zwiększonego zużycia energii 
na południu Europy i emisji gazów cieplarnianych, wynikających z tego dodatkowego zużycia energii. 
 Ewentualne strategie dostosowawcze w celu zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła. 
 Wymiana najlepszych praktyk między dużymi miastami europejskimi, o podobnej charakterystyce 
miejskiej. 
Ewentualna zbieżność: nie ma ewentualnej zbieżności z dawnymi lub obecnymi inicjatywami dotyczącymi 
upałów, ponieważ projekt odnosi się do stałej różnicy temperatury pomiędzy obszarami miejskimi i 
wiejskimi oraz skutków tej różnicy, która nie ogranicza się tylko do upałów.
Beneficjenci
Środowisko naturalne, ludność w gęsto zaludnionych miastach europejskich (w odniesieniu do jakości 
życia, wydajności ekonomicznej itd.).
Uzasadnienie:
Projekt ten ma na celu zbadanie następstw efektu miejskiej wyspy ciepła (UHIE) w gęsto zaludnionych 
miastach europejskich.

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

Projekt poprawki 5928 === ENVI/5928 ===

Przedłożony przez: Skylakakis Theodoros, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 17 03 11

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Rezerwa

Ogółem 600 000 600 000 600 000 600 000

Treść:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
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
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The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Uzasadnienie:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

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

Projekt poprawki 5929 === ENVI/5929 ===

Przedłożony przez: Skylakakis Theodoros, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 15 05 56

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Rezerwa

Ogółem 180 000 180 000 180 000 180 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Poziom rzeczywistego wtórnego i trzeciorzędnego narażenia dzieci na dym tytoniowy
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Cele
Naukowa ocena poziomu wtórnego i trzeciorzędnego narażenia dzieci na dym tytoniowy w UE, w oparciu 
o występowanie 
stosownych substancji w ślinie dzieci i porównanie tych danych z wynikami opinii publicznej. 
Podnoszenie świadomości rodziców w odniesieniu do nieświadomego narażania swych dzieci na dym 
tytoniowy. 
Przekazywanie tej wiedzy odpowiednim władzom krajowym w celu wykorzystania jej w kampaniach 
antynikotynowych.
Beneficjenci
Dzieci i rodzice. Zwiększenie ochrony dzieci przed wtórnym i trzeciorzędnym narażeniem na dym 
tytoniowy.
Uzasadnienie:
Projekt ma na celu zbadanie poziomu rzeczywistego wtórnego i trzeciorzędnego narażenia dzieci na dym 
tytoniowy.

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

Projekt poprawki 5930 === ENVI/5930 ===

Przedłożony przez: Ulmer Thomas, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 17 03 11

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Treść:
Projekt pilotażowy — Stworzenie opartych na najlepszych praktykach badań przesiewowych na obecność 
wirusa zapalenia wątroby typu B oraz metod leczenia tego zapalenia, służących profilaktyce raka wątroby
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
W konkluzjach z 2008 r.2 dotyczących chorób nowotworowych Rada uznała profilaktykę i leczenie 
zapalenia wątroby typu B za alternatywną metodę profilaktyki raka wątroby. Celem tego projektu jest 
zatem ustanowienie w całej Unii Europejskiej opartego na najlepszych praktykach systemu badań 
przesiewowych i odpowiedniego leczenia zapalenia wątroby typu B, służących profilaktyce raka wątroby. 
Zapalenie wątroby typu B jest wywołane wirusem, który jest odpowiedzialny za 80% zachorowań na raka 
wątroby na świecie3. W związku z tym wirus zapalenia wątroby typu B jest uważany za drugi, zaraz po 
paleniu, najbardziej rozpowszechniony czynnik rakotwórczy. Profilaktyka i wczesna diagnoza są 
kluczowymi elementami, jeśli chodzi o stosunek pomiędzy kosztami a skutecznością: szczepienie przeciw 
zapaleniu wątroby typu B pomaga zapobiegać rakowi wątroby i uniknąć konieczności przeszczepu 
wątroby. 
Cele projektu w zainteresowanych krajach:
1. podniesienie świadomości opinii publicznej i personelu medycznego na temat zapalenia wątroby i jego 
powiązania z rakiem wątroby, 
2. stworzenie ram dla ogólnoeuropejskiej bazy danych zawierającej informacje na temat przypadków 
zachorowań na zapalenie wątroby, które doprowadziły do raka wątroby, 
3. ocena kosztów poniesionych w związku z leczeniem raka wątroby u pacjentów, którzy nie skorzystali z 
wczesnej diagnostyki, 
4. opracowanie planów badań przesiewowych na obecność wirusa zapalenia wątroby typu B dostępnych 
dla wszystkich osób z grup ryzyka i prowadzonych we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej i 
placówkach społecznych,
5. opracowanie skutecznego planu działań następczych w stosunku do pacjentów, u których 
zdiagnozowano zapalenie wątroby typu B,
6. rozpowszechnianie planu najlepszych praktyk w państwach członkowskich. 
Początek realizacji projektu: 01/01/2011
Zakończenie realizacji projektu: 31/12/2011
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 
1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). 
Uzasadnienie:
W konkluzjach z czerwca 2008 r. Rada uznała istotne powiązanie pomiędzy zapaleniem wątroby typu B a 
rakiem wątroby. Badania przesiewowe w kierunku zapalenia wątroby typu B są niezbędne, ponieważ 80% 
zachorowań na pierwotnego raka wątroby jest spowodowanych wirusem, który to zapalenie powoduje. Rak 

                                               
2 Konkluzje Rady w sprawie ograniczenia obciążenia związanego z chorobą nowotworową, Luksemburg, 

10 czerwca 2008 r. 
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 (Kierunki europejskich 
działań na rzecz skuteczniejszego leczenia zapalenia wątroby typu B w Europie), 2007 r.
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wątroby bardzo często prowadzi do zgonu, a zachorowalność na ten rodzaj nowotworu podwoiła się w ciągu 
ostatnich 20 lat. Istnieje silna zależność pomiędzy zapaleniem wątroby a rakiem wątroby; należy 
wprowadzić odpowiednie plany badań przesiewowych i działań następczych opartych na najlepszych 
praktykach, aby pacjenci mogli otrzymywać leczenie, zanim rozwinie się u nich nowotwór.

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

Projekt poprawki 5931 === ENVI/5931 ===

Przedłożony przez: Panayotov Vladko Todorov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Działanie przygotowawcze na rzecz wspierania ochrony zasobów naturalnych i 
przeciwdziałania zmianie klimatu poprzez zwiększenie wykorzystania energii słonecznej (ogniw 
termalnych i fotowoltaicznych)
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Nowe działanie przygotowawcze na rzecz wspierania ochrony zasobów naturalnych i przeciwdziałania 
zmianie klimatu poprzez zwiększenie wykorzystania energii słonecznej.
Ogólnym celem tego projektu będzie opracowanie propozycji w celu przygotowania w państwach UE 
przyszłych działań inwestycyjnych w demonstracyjne zastosowania na małą skalę instalacji słonecznych 
do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania elektryczności. Konkretnym celem powinno być uruchomienie 
instalacji domowych w krajach i regionach, które nie dostają dotacji lub których dotacje są niewysokie. 
Umożliwi to zaprezentowanie szerokiej opinii publicznej różnych technologii i możliwości ogrzewania, 
chłodzenia i wytwarzania elektryczności dzięki energii słonecznej. Ponieważ technologie te są nowe i 
większość populacji UE nie jest w wystarczającym stopniu poinformowana o ich zaletach, można 
upowszechnić prywatne domowe inwestycje słoneczne poprzez stworzenie tych instalacji 
demonstracyjnych bliżej miejsc zamieszkania obywateli.
W wyniku projektu powinien powstać szereg funkcjonalnych instalacji słonecznych w domach 
mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, które można swobodnie odwiedzać. 
Uzasadnienie:
Istnieje potrzeba interwencji UE w celu przyspieszenia rozwoju niewielkich domowych instalacji 
słonecznych w formie ogniw termalnych i fotowoltaicznych. W 2009 r. wykorzystanie słonecznych ogniw 
termalnych spadło o 10%, choć UE podjęła zobowiązanie do zwiększenia zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie mają przy tym ograniczone możliwości oferowania dotacji, również 
ze względu na kryzys gospodarczy. Celem tego działania przygotowawczego jest sprzyjanie wzrostowi 
liczby budowanych instalacji słonecznych poprzez tworzenie w pełni działających instalacji 
demonstracyjnych.

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

Projekt poprawki 5932 === ENVI/5932 ===

Przedłożony przez: Panayotov Vladko Todorov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
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Dodaj: 07 03 26
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Wykorzystywanie odpadów drewnianych do wytwarzania energii elektrycznej i 
grzewczej
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Projekt ma na celu rozwój i stosowanie skutecznej technologii spalania odpadów drewnianych w celu 
wytwarzania biowęgla i zabezpieczenia zasobów energetycznych.
Celem projektu jest efektywne wykorzystywanie odpadów drewnianych w celu zarówno wytwarzania 
energii grzewczej i elektrycznej, jak i produkcji czystego biowęgla. Ma to służyć wielu celom. Z jednej 
strony przyczyni się do właściwego zarządzania lasami, z drugiej strony wniesie wkład w lokalne i 
regionalne dostawy energii oparte na wytwarzaniu czystej energii. Produkcja biowęgla stanowi 
innowacyjną metodę samowystarczalnego wytwarzania energii.
Uzasadnienie:
Cel stanowi stworzenie zakładu doświadczalnego na obszarach wiejskich, który zademonstruje najlepsze 
praktyki i najlepsze dostępne środki w zakresie zasobów energii odnawialnych. Oprócz tego ułatwi to 
zarządzanie odpadami drewna w celu uniknięcia wyrzucania odpadów drewna do rzek.

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

Projekt poprawki 5933 === ENVI/5933 ===

Przedłożony przez: Panayotov Vladko Todorov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Zbieranie i recykling elektronicznych i elektrycznych urządzeń w celu uzyskiwania 
cennych komponentów i metali szlachetnych
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Cel projektu to wykorzystywanie elektronicznych odpadów jako nowego źródła zasobów i zwiększenie 
dostaw zasobów w Europie. 
Zgodnie z obowiązującym prawem UE zbieranie i recykling odpadów elektronicznych i elektrycznych 
prowadzone jest bez uwzględnienia cennych elementów, które te produkty zawierają, co oznacza, że ważne 
metale szlachetne trafiają do odpadów.
Uzasadnienie:
W świetle ostatniego przeglądu dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
zachodzi potrzeba nasilenia recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Jest sprawą najwyższej 
wagi, by zabezpieczyć dostawy cennych surowców w oparciu o ulepszony recykling sprzętu elektronicznego 
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i elektrycznego. Ma to na celu ułatwienia dla nowych kanałów dostaw surowców, w szczególności dostaw 
cennych i strategicznych metali, które są niezbędne dla konkurencyjności przemysłu europejskiego.

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

Projekt poprawki 5934 === ENVI/5934 ===

Przedłożony przez: Panayotov Vladko Todorov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Rozwój nowych technologii i metod wytwarzania platyny i palladu
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Platyna i pallad stanowią kluczowe elementy w strukturze wodorowych ogniw paliwowych. Elementy te 
ułatwiają procesy chemiczne w wodorowych ogniwach paliwowych. Ponadto, platyna i pallad są rzadkimi 
i drogimi metalami, ich ceny podlegają wahaniom rynkowym. Dlatego niezmiernie ważne jest, by rozwijać 
nowe metody naukowe dla pozyskiwania i zabezpieczania platyny i palladu.
Uzasadnienie:
Platyna i pallad odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu gospodarki opartej na wodorze i dywersyfikacji 
dostaw energii. Wykorzystanie wodoru jako paliwa jest wykonalne jedynie wtedy, gdy uda się na zapewnić 
osiągalne pod względem cenowym platynę i pallad. Ponieważ w UE mamy niewielkie zasoby platyny i 
palladu, musimy przeanalizować możliwość rozwoju efektywnych pod względem kosztów metod ich 
wytwarzania. Badania i rozwój w tej dziedzinie przyczynią się do rozwoju przystępnych cenowo 
wodorowych ogniw paliwowych na wielką skalę.

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

Projekt poprawki 5935 === ENVI/5935 ===

Przedłożony przez: Panayotov Vladko Todorov, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Transfer technologii pomiędzy UE a Ameryką Łacińską na rzecz lepszego 
wykorzystywania zasobów naturalnych i lepszego nimi zarządzania oraz zabezpieczenia dostaw surowców
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
UE jest w znacznym stopniu zależna od importu surowców, zwłaszcza na potrzeby branży elektronicznej, 
telekomunikacyjnej, nowych technologii energetycznych itp. Natomiast kraje Ameryki Łacińskiej mają 
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bogate złoża, które mogą zaspokoić zapotrzebowanie rynku europejskiego. Dlatego zacieśniona 
współpraca technologiczna pomiędzy UE a Ameryką Łacińską w sektorze wydobywczym i energetycznym 
przyniosłaby obustronne korzyści. Ponadto współpraca taka stanowiłaby podstawę dla transferu 
technologii z UE do Ameryki Łacińskiej, w zamian za dostawy surowców z Ameryki Łacińskiej do UE.
Celem projektu pilotażowego jest wspieranie krajów Ameryki Łacińskiej w przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu, dzięki zapewnianiu czystych technologii służących ochronie środowiska i gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi w sektorze wydobywczym. Wynikiem projektu powinno być podpisanie umowy 
barterowej dotyczącej surowców.
Uzasadnienie:
Celem tego projektu jest osiągnięcie celów, jakimi są: zabezpieczenie dostaw surowców dla UE, 
zacieśnienie dialogu technologicznego i naukowego z państwami trzecimi z Ameryki Łacińskiej, utrzymanie 
konkurencyjności przemysłowej UE oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE musi ustanowić długotrwałe 
partnerstwa strategiczne z państwami trzecimi posiadającymi bogate złoża surowców naturalnych w celu 
pozyskiwania surowców w korzystnych cenach. 

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

Projekt poprawki 5936 === ENVI/5936 ===

Przedłożony przez: Yannakoudakis Marina, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Ogólnounijna kampania informacyjna na temat sieci Natura 2000
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Sieć Natura 2000 jest podstawą naszej pracy proekologicznej w UE oraz kluczowym instrumentem w 
staraniach UE dotyczących powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. Zważywszy na znaczenie 
sieci Natura 2000, wiedza obywateli UE o tej sieci oraz poparcie dla jej zadań nie są wystarczające. 
Niedawne badania wskazują, że mniej niż 20% obywateli UE słyszało o sieci Natura 2000. Proponujemy 
zatem uruchomienie ogólnounijnej kampanii informacyjnej na temat sieci Natura 2000, wykorzystującej 
różne media, w tym Internet, materiały audiowizualne i drukowane oraz działania, takie jak Dni Natura 
2000. Kampania powinna mieć charakter edukacyjny i być skierowana do młodzieży i dorosłych. W 
związku z tym, aby projekt odniósł sukces, być może konieczne będzie zastosowanie różnych strategii 
informacyjnych dla różnych grup wiekowych i różnych krajów. Ten projekt pilotażowy będzie miał na celu 
nie tylko podniesienie świadomości na temat sieci Natura 2000, lecz także zwiększenie jej widoczności jako 
jednej z najważniejszych i najbardziej istotnych inicjatyw na rzecz środowiska w Unii Europejskiej.
Uzasadnienie:
Przeformułowaliśmy nasz projekt pilotażowy, tak aby skupiał się on na ogólnounijnej kampanii 
informacyjnej na temat sieci Natura 2000. Będzie on miał za zadanie dotarcie z informacjami na temat tej 
sieci do jak największej liczby osób w Europie. Zwiększenie wiedzy na temat sieci Natura 2000 przyniesie 
korzyści całemu społeczeństwu europejskiemu, ponieważ obywatele zostaną zachęceni do brania udziału w 
pracach na rzecz ochrony środowiska prowadzonych lokalnie, co jest zasadniczym warunkiem, jeśli chcemy 
powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. Kampania zwiększy również widoczność prac UE w tej 
dziedzinie.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 5937 === ENVI/5937 ===

Przedłożony przez: Parvanova Antonyia, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Cykl recyklingu plastiku i wpływ na środowisko morskie
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Środki te mają na celu sfinansowanie projektu pilotażowego zajmującego się efektywnością cyklu 
recyklingu plastiku na szczeblu UE oraz potencjalnymi lukami, która mogą w nim występować. 
Szczególny nacisk zostanie położony na wpływ na środowisko wodne i morskie. W ramach tego projektu 
pilotażowego możliwe byłoby również przeprowadzenie wyczerpujących ocen na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, jak też analiz skoncentrowanych na obszarach przybrzeżnych, aby wskazać konkretne 
wyzwania, dobre praktyki i zalecenia dotyczące działania. 
Ocena i analiza przeprowadzone w ramach tego projektu pilotażowego miałyby zatem na celu określenie 
luk technicznych i mankamentów w łańcuchu recyklingu plastiku w UE, jak też potencjalne 
udoskonalenie prawodawstwa, tak aby ograniczyć ilość plastiku trafiającego z lądu do środowiska 
morskiego. 
Uzasadnienie:
Odpady morskie (inaczej śmieci morskie) to każdy trwały wyprodukowany lub przetworzony materiał stały, 
wyrzucony do środowiska morskiego lub przybrzeżnego bądź porzucony lub w nim unieszkodliwiony. 
Plastik stanowi od 60 do 80% wszystkich odpadów morskich. 80% plastikowych śmieci pochodzi z lądu, a 
20% ze statków. Niniejszy projekt przyczyniłby się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów 
zanieczyszczania morza plastikiem oraz do zaproponowania możliwości udoskonalenia łańcucha recyklingu 
plastiku na szczeblu UE.

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

Projekt poprawki 5938 === ENVI/5938 ===

Przedłożony przez: Vălean Adina-Ioana, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerwa

Ogółem 500 000 500 000 500 000 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Ocena skutków zakazu stosowania cyjanku przy wydobywaniu złota
Uzasadnienie:
W następstwie przyjęcia przez PE rezolucji wzywającej do zakazu stosowania cyjanku przy wydobywaniu 
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złota, potrzebne jest przeprowadzenie badania obejmującego tę kwestię z szerszej perspektywy. Analiza 
powinna dokonać oceny skutków takiego zakazu na płaszczyźnie lokalnej, dla europejskiego przemysłu 
wydobywczego, na przyszłe inwestycje, a także powinna zbadać istniejące technologie stosowane przy 
wydobywaniu złota, ich wpływ na środowisko oraz przyszłe alternatywne technologie. Ocena powinna 
zawierać również propozycję alternatyw politycznych dotyczących rozwoju zrównoważonego wydobywania 
złota z gospodarczego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia. 

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

Projekt poprawki 5939 === ENVI/5939 ===

Przedłożony przez: Lepage Corinne, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 02 02 10

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rezerwa

Ogółem 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy – System gwarancji dla ekoinnowacji
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Przed wprowadzeniem nowego instrumentu finansowego wspierającego ekoinnowacje na mocy przyszłych 
perspektyw finansowych bardzo ważne jest, by przetestować jego założenia również we współpracy z takimi 
instytucjami finansowymi, jak EBI i EFI, oraz przy ich wsparciu.
Środki te są potrzebne do sfinansowania projektu pilotażowego, którego celem jest przetestowanie 
uzgodnień służących wspieraniu finansowemu za pomocą gwarancji projektów ekoinnowacyjnych, które 
już przynoszą korzystne wyniki, ale mają trudności z dostępem do tradycyjnych źródeł finansowania z 
powodu profilu ryzyko-zwrot z inwestycji, który nadal nie jest możliwy do zaakceptowania w przypadku 
tradycyjnych podmiotów finansowych, a więc projekty te prowadzą swoją działalność na rynku jako 
strukturyzowane przedsięwzięcia wysokiego ryzyka.
Koncepcja opiera się na wynikach niedawnej analizy zleconej przez Komisję Europejską, w której 
stwierdzono, że wiele projektów ekoinnowacyjnych nie kwalifikuje się obecnie do finansowania, oraz 
zalecono wsparcie z systemu funduszy gwarancyjnych, aby umożliwić większy dostęp do kapitału i 
finansowania dłużnego.
Inną szeroko omawianą kwestią jest zapobieganie sytuacjom, w których wyniki zakończonych sukcesem 
projektów finansowanych ze środków europejskich mają trudność z dostaniem się na rynek z powodu 
braku odpowiedniego finansowania. Projekt pilotażowy uwzględni w miarę możliwości rozwiązanie tej 
kwestii. Ponadto, pamiętając o zasadach odnoszących się do pomocy państwa i zasadach konkurencji, 
projekt zbada możliwości ustanowienia preferencyjnej ścieżki dla odnośnych projektów 
ekoinnowacyjnych, które już skorzystały z dofinansowania w programach europejskich takich jak siódmy 
program ramowy, LIFE+przyroda lub program na rzecz konkurencyjności i innowacji, lecz mają 
trudności z uzyskaniem dodatkowego finansowania. Dzięki takim działaniom projekt pilotażowy będzie 
próbą stworzenia synergii z tymi programami i próbą dopilnowania, by nie utracono wartościowych 
wyników.
Projekt pilotażowy będzie również otwarty dla wszelkich innych programów krajowych, by mogły 
skorzystać one ze wsparcia w ramach niniejszego projektu. 
Projekt ten będzie realizowany w taki sposób, by umożliwić koordynację starań odnośnych instytucji 
finansowych (a mianowicie EBI i EFI), by opracować ten instrument pod kątem technicznym oraz 
określić zasady jego wdrażania, takie jak przepisy dotyczące pomocy państwa i konkurencyjności, 
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właściwy rozmiar przedsięwzięć, ramy prawne tego instrumentu oraz sieć dodatkowych instytucji 
finansowych, które należy zaangażować. Zważywszy na techniczną złożoność takich instrumentów, proces 
opracowywania instrumentu, jego wdrażania oraz uzyskiwania wyników będzie najprawdopodobniej 
kontynuowany po roku 2011.
Należy dopilnować, by wiedza i doświadczenie zaczerpnięte z innych istniejących instrumentów 
finansowych zostały włączone do koncepcji tego projektu pilotażowego w możliwie najszerszym zakresie. 
Dodatkowym celem tego projektu pilotażowego jest przetestowanie instrumentów finansowych, które 
mogłyby zostać wdrożone w kontekście zbliżającego się planu działań w zakresie ekoinnowacji oraz 
perspektywy finansowej po roku 2013.
Uzasadnienie:
Środki te są potrzebne do sfinansowania projektu pilotażowego, którego celem jest przetestowanie 
uzgodnień służących wspieraniu finansowemu za pomocą gwarancji projektów ekoinnowacyjnych, które już 
przynoszą korzystne wyniki, ale mają trudności z dostępem do tradycyjnych źródeł finansowania z powodu 
profilu ryzyko-zwrot z inwestycji, który nadal nie jest możliwy do zaakceptowania w przypadku 
tradycyjnych podmiotów finansowych, a więc projekty te prowadzą swoją działalność na rynku jako 
strukturyzowane przedsięwzięcia wysokiego ryzyka.

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

Projekt poprawki 5940 === ENVI/5940 ===

Przedłożony przez: Lepage Corinne, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 02 02 10

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Rezerwa

Ogółem 250 000 250 000 250 000 250 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Międzynarodowe partnerstwo na rzecz promowania innowacji ekologicznych w 
gospodarkach rozwijających się i znajdujących się w fazie transformacji
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Środki te przeznaczone są na pokrycie projektu pilotażowego mającego na celu przetestowanie nowych 
sposobów promowania technologii środowiskowych w krajach rozwijających się.
Program działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP) był przydatny w wielu aspektach 
dotyczących ogólnego promowania innowacji ekologicznych, lecz w świetle potrzeb planowanych w 
kontekście nadchodzącego planu działań w zakresie innowacji ekologicznych, w celu natężenia wysiłków 
w tej dziedzinie, należy przetestować nowe platformy współpracy z kluczowymi międzynarodowymi 
podmiotami, jak np. UNEP.
Projekt pilotażowy będzie miał na celu utworzenie partnerstw z odpowiednimi międzynarodowymi 
organizacjami (jak UNEP lub OECD), które będą promowały innowacje ekologiczne, a zwłaszcza 
efektywność zasobów, głównie poprzez rozszerzenie sieci krajowych centrów czystszej produkcji. Sieć 
zapewni rozwój potencjału, wsparcie dla projektów demonstracyjnych oraz finansowanie projektów w 
zakresie efektywności zasobów, ze szczególnym ukierunkowaniem na gospodarki rozwijające się i 
znajdujące się w fazie transformacji. 
Ten rodzaj testowania pozwoli na lepsze zrozumienie, w jaki sposób Komisja powinna inwestować w tego 
rodzaju współpracę, szczególnie w świetle perspektywy finansowej po 2013 r.
Uzasadnienie:
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Środki te przeznaczone są na pokrycie projektu pilotażowego mającego na celu przetestowanie nowych 
sposobów promowania technologii środowiskowych w krajach rozwijających się. Projekt pilotażowy będzie 
miał na celu utworzenie partnerstw z odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami, które będą 
promowały innowacje ekologiczne, a zwłaszcza efektywność zasobów, głównie poprzez rozszerzenie sieci 
krajowych centrów czystszej produkcji. Sieć zapewni rozwój potencjału, wsparcie dla projektów 
demonstracyjnych oraz finansowanie projektów w zakresie efektywności zasobów.

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

Projekt poprawki 5941 === ENVI/5941 ===

Przedłożony przez: Uggias Giommaria, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 17 03 11

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Artykuł 17 03 11 – Projekt pilotażowy – Zwiększenie badań nad stwardnieniem rozsianym w Europie
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem niniejszego projektu pilotażowego jest zwiększenie badań nad stwardnieniem rozsianym, ze 
szczególnym naciskiem na identyfikację czynników stojących za różnicą w częstotliwości występowania tej 
choroby w Europie Północnej i Południowej.
W Unii Europejskiej ponad 400 000 ludzi choruje na stwardnienie rozsiane, które jest jednym z 
najczęstszych zaburzeń centralnego układu nerwowego i najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród 
młodych ludzi (między 20. a 40. rokiem życia). 
Mimo znacznych wysiłków badawczych w tej dziedzinie stwardnienie rozsiane jest obecnie nieuleczalne 
(przynajmniej nie w drodze konkretnej terapii leczniczej). Dlatego też badania dotyczące przyczyn 
pojawiania się tej choroby oraz sposobów jej leczenia mają duży potencjał i są ogromnie ważne. 
W projekt zaangażowana zostanie sieć rządowych departamentów, ośrodków zdrowia i doskonałych 
laboratoriów specjalizujących się w tej chorobie na szczeblu europejskim, które będą w stałym kontakcie z 
organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami pracującymi w tym obszarze. 
Wysoko wykwalifikowany personel tych instytucji przyczyni się do przeprowadzenia bardziej 
szczegółowych badań nad tą chorobą, będzie też koordynował te badania i rozpowszechniał wnioski z 
nich, w tym również poprzez specjalistyczne bazy danych. 
Okres trwania projektu wynosi dwa lata.
Uzasadnienie:
Badania są sprawą najwyższej wagi, by zrozumieć, jakie czynniki powodują różnicę w częstotliwości 
występowania tej choroby w Europie Północnej i Południowej. W kontekście różnych podejść do badania i 
leczenia tej choroby, a także różnic w rodzaju i jakości usług świadczonych na rzecz chorych na 
stwardnienie rozsiane w całej Unii Europejskiej, koordynacja badań w tym zakresie jest sprawą najwyższej 
wagi.

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

Projekt poprawki 5942 === ENVI/5942 ===

Przedłożony przez: Pirillo Mario, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności
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-------------------------------
Artykuł 07 03 07 — Program LIFE+ (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013)
Zmień dane liczbowe,uwagi i podstawę prawną w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

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
Rezerwa

Ogółem 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

Uwagi:
Po akapicie:
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, .......... art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 
finansowego.
Dodaj następujący tekst:
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wsparcia finansowego dla środków i projektów 
przyczyniających się do realizacji, unowocześnienia i rozwoju unijnej polityki i prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska, w tym uwzględnienia kwestii ochrony środowiska w innych politykach, przyczyniając 
się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. W szczególności program LIFE+ wspiera wdrażanie 
„szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego”, w tym strategii 
tematycznych, oraz finansuje środki i projekty o europejskiej wartości dodanej w ramach trzech 
priorytetowych obszarów: przyroda i różnorodność biologiczna, polityka i zarządzanie w zakresie ochrony 
środowiska oraz informacja i komunikacja.
Co najmniej 78% środków zostanie wykorzystanych na rzecz dotacji na działania w ramach projektów, z 
czego co najmniej 50% na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodności biologicznej. Wspierane 
finansowo projekty są wybierane w wyniku zaproszenia do składania wniosków. Projekty te leżą w 
interesie Unii, są spójne z technicznego i finansowego punktu widzenia, a także są wykonalne i opłacalne.
Projekty wspierane poprzez dotacje na działania spełniają jedno z następujących kryteriów w celu 
zagwarantowania europejskiej wartości dodanej i zapobieżenia finansowaniu powtarzalnych działań:
- projekty dotyczące sprawdzonych rozwiązań lub projekty demonstracyjne na rzecz wdrażania dyrektywy 
79/409/EWG lub dyrektywy 92/43/EWG, lub
- projekty innowacyjne lub demonstracyjne dotyczące unijnych celów z zakresu ochrony środowiska, 
obejmujące rozwój i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, know-how lub technologii,
- kampanie informacyjne oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników biorących udział w działaniach 
przeciwpożarowych, lub
- projekty mające na celu opracowanie i realizację celów Unii dotyczących zharmonizowanego, 
wszechstronnego, powszechnego i długoterminowego monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i 
środowiska naturalnego.
Środki wspierane przez program LIFE+ obejmują między innymi:
- wsparcie dla niezależnych pozarządowych organizacji o celu niezarobkowym (NGO), które wnoszą wkład 
w opracowywanie i realizację unijnej polityki ochrony środowiska i prawodawstwa, 
- wsparcie roli Komisji jako inicjatorki opracowywania i realizacji polityki w zakresie ochrony środowiska, 
poprzez badania i oceny, seminaria i warsztaty z ekspertami i zainteresowanymi podmiotami, sieci i 
systemy komputerowe, działania informacyjne, publikacje i rozpowszechnianie wyników, w tym imprezy, 
wystawy i inne podobne działania informacyjne.
Projekty i środki finansowane przez program LIFE+ można realizować dzięki dotacjom lub procedurom 
zamówień i mogą one obejmować:
- opracowania, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy, 
- monitorowanie, w tym monitorowanie lasów,



34

- działania w zakresie ponownego zalesiania, 
- działania zapobiegające zanieczyszczeniu Morza Śródziemnego oraz niszczeniu brzegów morskich,
- pomoc w zakresie budowania potencjału, 
- szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenie pracowników biorących udział w inicjatywach 
mających na celu zapobieganie pożarom lasów, 
- tworzenie sieci kontaktów oraz platformy poświęcone sprawdzonym rozwiązaniom, 
- działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie informacyjne, a w szczególności kampanie 
informacyjne poświęcone pożarom lasów, 
- demonstracje innowacyjnych rozwiązań politycznych, technologicznych, metodologicznych i 
instrumentalnych, 
- wsparcie dla działań operacyjnych NGO, które przede wszystkim biorą udział w ochronie środowiska i 
podnoszeniu jego jakości na szczeblu europejskim oraz wnoszą wkład do opracowywania i realizacji 
unijnej polityki i prawodawstwa, 
- opracowywanie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów informatycznych i komputerowych, 
bezpośrednio związanych z wdrażaniem polityki i prawodawstwa Unii z zakresu ochrony środowiska, 
zwłaszcza w kontekście poprawy dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska 
naturalnego. Zostaną sfinansowane wydatki na opracowanie, utrzymanie, działanie oraz wspieranie 
systemów informatycznych i komputerowych (sprzęt, oprogramowanie i usługi). Obejmuje to również 
wydatki związane z zarządzaniem projektem, kontrolą jakości,  zapewnieniem bezpieczeństwa, 
dokumentacją oraz szkoleniami koniecznymi dla wdrożenia tych systemów,
szczególnie w odniesieniu do zagadnień ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej: 
gospodarowanie terenami i gatunkami oraz planowanie terenów, w tym poprawa ekologicznej spójności 
sieci Natura 2000, monitorowanie stanu ochrony, w tym — lecz nie wyłącznie — ustanawianie procedur i 
struktur dla takiego monitorowania, opracowanie i realizacja planów działania z zakresu ochrony 
gatunków i siedlisk, rozszerzenie sieci Natura 2000 na obszary morskie oraz, w ograniczonej liczbie 
przypadków, zakup ziemi.
Należy również zapewnić wsparcie dla renowacji tych urządzeń, które były narażone na surowe warunki 
klimatyczne i środowiskowe, tak aby zapewnić ich dalszą długotrwałą wydajność.
Komisja musi przedstawiać sprawozdania na temat wpływu mechanizmów projektowych (CDM/JI –
mechanizm czystego rozwoju i wspólnych wdrożeń) na kraje przyjmujące pomoc, zwłaszcza na ich cele 
rozwojowe zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/101/WE (dyrektywa łącząca).
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również 
potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach 
unijnych, ujęte w pozycji 6 0 3 1 ogólnego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do 
udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna:
Po akapicie:
Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego .......... środowiska (LIFE+) (Dz.U. L 149 z 
9.6.2007, s. 1).
Dodaj następujący tekst:
Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 
instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (Dz.U. L 149 z 9.6.2007, s. 1).
Uzasadnienie:
Do środków objętych inicjatywą LIFE+ należy włączyć działania zapobiegające zanieczyszczeniu Morza 
Śródziemnego oraz niszczeniu brzegów morskich.

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

Projekt poprawki 5943 === ENVI/5943 ===
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Przedłożony przez: Pirillo Mario, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rezerwa

Ogółem 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Treść:
Artykuł 07 03 26 — Projekt pilotażowy – System gwarancji dla ekoinnowacji
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Niniejszy projekt pilotażowy ma na celu:
- wsparcie ekoinnowacji poprzez system środków gwarantowanych, co umożliwi szerszy dostęp do 
finansowania dłużnego i kapitałowego;
- zapobieganie sytuacjom, w których wyniki zakończonych sukcesem projektów finansowanych ze 
środków europejskich mają trudność z dostaniem się na rynek z powodu braku odpowiedniego 
finansowania; 
- przetestowanie instrumentów finansowych, które mogłyby zostać wdrożone w kontekście zbliżającego się 
planu działań w zakresie ekoinnowacji oraz perspektywy finansowej po roku 2013.
Pamiętając o zasadach odnoszących się do pomocy państwa i zasadach konkurencji, projekt zbada 
możliwości ustanowienia preferencyjnej ścieżki dla odnośnych projektów ekoinnowacyjnych, które już 
skorzystały z dofinansowania w programach europejskich takich jak siódmy program ramowy, 
LIFE+przyroda lub program na rzecz konkurencyjności i innowacji, lecz mają trudności z uzyskaniem 
dodatkowego finansowania. Rozwijane będą synergie z istniejącymi programami.
Projekt pilotażowy będzie również otwarty dla wszelkich innych programów krajowych, by mogły 
skorzystać one ze wsparcia w ramach niniejszego projektu. 
Niniejszy projekt pilotażowy pomoże skoordynować starania odnośnych instytucji finansowych (a 
mianowicie EBI i EFI), by opracować ten instrument pod kątem technicznym oraz zasady jego wdrażania. 
Zważywszy na techniczną złożoność takich instrumentów, proces opracowywania instrumentu, jego 
wdrażania oraz uzyskiwania wyników będzie najprawdopodobniej kontynuowany po roku 2011.
Uzasadnienie:
Niniejszy projekt pilotażowy opiera się na wynikach niedawnego badania zamówionego przez Komisję, w 
którym stwierdzono, że wiele ekoinnowacyjnych projektów nie kwalifikuje się do dofinansowania. Przed 
wprowadzeniem nowego instrumentu finansowego wspierającego ekoinnowacje na mocy przyszłych 
perspektyw finansowych bardzo ważne jest, by przetestować jego założenia również we współpracy z takimi 
instytucjami finansowymi, jak EBI i EFI, oraz przy ich wsparciu.

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

Projekt poprawki 5944 === ENVI/5944 ===

Przedłożony przez: Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 17 01 04 32

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
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Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

Rezerwa

Ogółem 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Zmiana zachowania konsumentów na rzecz zrównoważonej konsumpcji
Uzasadnienie:
Ten projekt pilotażowy ma na celu przetestowanie strategii informacyjnych mających na celu podnoszenie 
świadomości konsumentów odnośnie następstw konsumpcji na środowisko oraz stymulowanie instrumentów 
polityki UE, które wspierają świadome wybory konsumenckie w oparciu o uwzględnienie zrównoważonej 
konsumpcji. 

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

Projekt poprawki 5945 === ENVI/5945 ===

Przedłożony przez: Ronzulli Licia, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Kreatywność w zakresie ekologizacji na rzecz ekologicznego świata
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Ekologizacja to projekt skupiający się na zwiększeniu efektywności środowiskowej gminy przy 
wykorzystaniu wspólnej przestrzeni, np. siedziby urzędu (tj. siedziby instytucji UE), kampusu 
uniwersyteckiego, obszaru dziedzictwa kulturowego (tj. obszaru wpisanego na listę UNESCO). W 
pierwszej kolejności dokonuje się pomiaru aktualnej ilości odpadów środowiskowych związanych ze 
strukturą fizyczną i zaawansowaniem technologicznym danego obiektu oraz z zachowaniem jego 
użytkowników. Drugim krokiem jest ocena zakładanych zmian, mających na celu ograniczenie ilości 
takich odpadów. Na podstawie tej oceny kreatywny specjalista (artysta, architekt lub projektant) 
opracowuje i realizuje działania wpływające na świadomość ekologiczną i efektywność środowiskową, za 
pomocą przedmiotów, znaków, dźwięków i wszelkich rodzajów komunikacji czy wystroju, które mogą 
oddziaływać na wybory, decyzje i zachowania użytkowników. Po ustalonym czasie (nie krótszym niż trzy 
miesiące) można ponownie zmierzyć efektywność środowiskową danej gminy po takiej interwencji, aby 
sprawdzić, jak bardzo spadła ilość odpadów, oraz aby utrwalić nowe proekologiczne style i sposoby 
zachowania.
Optymalizacja takiego procesu doprowadzi do określenia standardowego profilu odpowiedzialności 
ekologicznej w gminach oraz ostatecznie do utworzenia unijnego oznakowania ekologicznych miejsc. 
Zakres czasowy projektu obejmuje jeden rok słoneczny: jeden miesiąc na analizę przygotowawczą, trzy 
miesiące na pierwszą ocenę, jeden miesiąc na przygotowanie i realizację działania kreatywnego, cztery 
miesiące na reakcję gminy i dostosowanie do nowych stylów, dwa miesiące na drugą ocenę oraz jeden 
miesiąc na krytyczną analizę wyników.
Budżet projektu wynosi 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) i jest rozdzielony w następujący sposób:
analiza i ocena naukowa 150.000,00 EUR
działanie techniczne (pomiar) 500.000,00 EUR
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działanie kreatywne (i realizacja) 150.000,00 EUR
ostateczne sprawozdanie i jego rozpowszechnienie 150.000,00 EUR
podróże i zakwaterowanie 50.000,00 EUR
Uzasadnienie:
Znaczenie tego projektu polega na jego zdolności z jednej strony do zwiększenia efektywności 
środowiskowej, a z drugiej strony do sprowokowania kreatywnego i oryginalnego procesu w celu 
zinterpretowania pożądanych działań gminy. Powinno to pozostawić trwałe skutki w odniesieniu do sposobu 
myślenia i przekonań zarówno pojedynczych osób, jak i społeczności.

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

Projekt poprawki 5946 === ENVI/5946 ===

Przedłożony przez: Gutiérrez-Cortines Cristina, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

-------------------------------
Dodaj: 07 03 26

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Rezerwa

Ogółem 850 000 850 000 850 000 850 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Środowisko naturalne, wdrażanie polityki i prawodawstwa Unii Europejskiej w 
dziedzinie środowiska. Działanie przygotowawcze: Analiza wizualnego oddziaływania budowli w miastach 
i na obszarach wiejskich.
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
1. Cel
Celem tego działania przygotowawczego jest zbadanie wizualnego oddziaływania na otoczenie oraz 
wpływu na środowisko budowli w miastach i na obszarach wiejskich, aby sporządzić wspólne wskaźniki i 
zalecane obiektywne kryteria oceny wizualnego oddziaływania i wdrożyć tę ocenę. 
2. Realizacja
Realizacja będzie przebiegała w następujący sposób:
— Analiza porównawcza różnych odnośnych przepisów prawnych prowadzona przez poszczególne 
państwa członkowskie pod kątem istnienia koncepcji oddziaływania wizualnego na obszarach miejskich i 
naturalnych. W przypadkach gdy taka koncepcja istnieje – sprawdzanie kryteriów i instrukcji dotyczących 
wprowadzania jej w życie. 
— Powołanie grupy roboczej składającej się z ekspertów z różnych krajów i instytucji, której zadaniem 
będzie sporządzenie wniosku ustawodawczego w sprawie przeglądu europejskiej dyrektywy dotyczącej 
oceny oddziaływania na środowisko w celu uwzględnienia kwestii poruszonych w tym opisie. 
— Opracowanie kryteriów, do których mogłyby się stosować podmioty zajmujące się budową 
infrastruktury energii odnawialnej oraz władze lokalne i które dotyczyłyby wyboru lokalizacji takich 
rozległych instalacji. 
— Sporządzenie określonych instrukcji i wytycznych w sprawie interpretacji i stosowania dyrektywy 
dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do oddziaływania wizualnego. Będzie to 
punkt wyjścia dla organów administracyjnych przy opracowywaniu projektów dokumentów, które są 
potem przyjmowane. 
3. Orientacyjna prognoza
— 1-2 miesiąc: powołanie grupy zadaniowej w celu sformułowania projektu oraz wskazania najlepszego 
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modelu przetargu lub innej formuły, którą można uruchomić zgodnie z właściwym prawem. Wcześniejsze 
zlecenie analizy porównawczej przepisów prawnych dotyczących oddziaływania wizualnego oraz 
stosowania tych przepisów w państwach członkowskich i innych krajach. 
— 3-12 miesiąc: zaangażowanie instytucji, które są zainteresowane oraz mają doświadczenie w tej 
dziedzinie, takich jak Rada Europy, UNESCO i inne organizacje kulturalne, uniwersytety, organizacje 
pozarządowe zajmujące się środowiskiem naturalnym itp.
— 13-15 miesiąc: przedstawienie analiz porównawczych i debat na różnych seminariach w ramach 
Parlamentu Europejskiego oraz w państwach członkowskich, które mogłyby być zainteresowane. 
Posiedzenia z udziałem ekspertów, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych oraz 
innych zaangażowanych podmiotów. 
— 16-22: przedstawienie analizy i wniosku ustawodawczego. 
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.09.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Analiza oddziaływania wizualnego różnych budynków i konstrukcji w miastach oraz na obszarach wiejskich 
ma zasadnicze znaczenie w czasach, gdy nowe technologie, na przykład w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych itp., wywierają istotny wpływ na krajobraz miejski i naturalny. Dziedzictwo kulturowe i 
środowiskowe Europy jest delikatnym i ograniczonym zasobem, którym należy umiejętnie gospodarować i 
który należy chronić.


