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Проектоизменение 6300 === ENVI/6300 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Приложение S 03 01 07 01 — Европейска агенция за околната среда
Забележките се изменят, както следва:
Текстът се изменя, както следва:

Длъжности
2012 г. 2011 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално заети към 31 декември 
2010 г. Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Функционална група и 
степен

Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни
AD 16
AD 15 1 1
AD 14 2 2
AD 13 2 2
AD 12 1 9 1 9
AD 11 11 11
AD 10 9 9
AD 9 8 8

AD 8
8
7 7

AD 7 8 6
AD 6 6 7
AD 5

Общо AD 
1 64

63
1 62

AST 11 1 1 1
AST 10 1 3 3
AST 9 1 2 1 2
AST 8 1 8 1 8
AST 7 6 6
AST 6 10 8
AST 5 10 4
AST 4 10 14
AST 3 9 13
AST 2 4 4
AST 1 5 5

Общо AST 3 68 3 68
Общо 4 132

131
4 130

Общо персонал 136
135

134

Обосновка:
Комисията, държавите-членки и Парламентът поискаха от Агенцията да събере данни и да направи 
анализ на информацията, предоставена в рамките на пакета за климата и енергетиката, тъй като 
експертният опит на Агенцията е свързан със събиране на информация за изменението на климата. 
Тъй като възлагането на външни изпълнители на дейностите по събиране на съответните данни за 
изменението на климата в крайна сметка ще доведе до по-високи разходи за бюджета на ЕС, в 
щатното разписание на Европейската агенция за околната среда в проектобюджета за 2012 г. бяха 
добавени 2 нови временни длъжности. С изменението се възстановява проектобюджетът за 2012 г. 

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

Проектоизменение 6301 === ENVI/6301 ===
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Внесено от Jutta Haug, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Приложение S 03 01 02 01 — Европейска агенция по химикалите
Забележките се изменят, както следва:
Текстът се изменя, както следва:

Длъжности
2012 г. 2011 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално заети към 31 декември 
2010 г. Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Функционална група и 
степен

Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни
AD 16
AD 15 1 1 1
AD 14 1 1 1
AD 13 9 6 9

AD 12
24
21 14 21

AD 11
27
26

19
26

AD 10
29
28 21 28

AD 9
38
36

31
36

AD 8
40
38

30
36

AD 7
53
51

42
51

AD 6 50 39 50
AD 5 52 56 52

Общо AD 324
313

260 311

AST 11
AST 10 1 1

AST 9
5
4

1
4

AST 8 7 7 7
AST 7 12 10 12
AST 6 19 15 19
AST 5 22 17 22
AST 4 29 26 28
AST 3 25 23 25
AST 2 15 13 15
AST 1 12 11 12

Общо AST 147
146

123 145

Общо 471
459

383 456

Общо персонал 471
459

383 456

Обосновка:
За да започне изпълнението на новите задачи по обработка на заявленията за разрешение и 
подготовка на научни становища за Комисията като основа за решенията на ЕС за предоставяне на 
разрешения, както и за осъществяването на нови задачи, произтичащи от координацията и вземането 
на решения за оценки на химични вещества, извършвани от органите на държавите-членки, към 
щатното разписание на Агенцията трябва да бъдат добавени най-малко 10 нови длъжности над 
предвиденото в проектобюджета, без това да се отразява върху бюджета.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6302 === ENVI/6302 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 03 10 02 — Европейска агенция по лекарствата — вноска по дял 3
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 10 02 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000
Резерви

Общо 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000

Обосновка:
Финансирането на Европейската агенция по лекарствата зависи до голяма степен от събирането на 
такси. Следователно Агенцията е особено чувствителна към колебанията на пазара и към други 
променящи се условия, които по никакъв начин не могат да бъдат предвидени при изготвянето на 
бюджета на ЕС.
Следователно инструментът за целеви приходи не трябва да се взема предвид при определянето на 
размера на субсидията от бюджета на ЕС, но той следва да гарантира на Европейската агенция по 
лекарствата необходимата бюджетна гъвкавост, за да може тя да реагира бързо на променящите се 
пазарни условия.

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

Проектоизменение 6303 === ENVI/6303 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 03 07 02 — Европейски орган за безопасност на храните — вноска по дял 3
цифровите стойности и Условия за освобождаване на резерва се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 3 246 550 364 600 25 734 550 23 054 600
Резерви 1 354 450 1 213 400 1 354 450 1 213 400

Общо 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Условия за освобождаване на резерва:
Добавя се следният текст:
Възникването от 2010 г. на конфликти на интереси в няколко области (ГМО, подсладители), 
на пропуски в декларациите за интереси и на нарушения на член 16 от Правилника за 
длъжностните лица на Европейските общности сериозно подкопава доверието в Агенцията. 
5% от бюджетните кредити по дял 3 бяха поставени в резерв с оглед гарантиране, че ЕОБХ ще 
предприеме практически мерки въз основа на определен график, за да реши тези проблеми.
Мерките, предприети от ЕОБХ, трябва да включват:
- определяне на ясна и точна дефиниция на понятието „конфликт на интереси”, като се взема 
предвид предложената от ОИСР дефиниция;
- точно обяснение на значението на понятието „сериозността на посочения конфликт на 
интереси" и начина, по който Органът ще приложи това понятие в рамките на експертните 
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групи;
- определяне на насоки за изпълнението от служителите на ЕОБХ на член 16 от Правилника за 
длъжностните лица на Европейските общности;
- внедряване на система за кръстосани проверки на декларациите за интереси с информация за 
съответните отрасли;
- определяне на санкции за умишлени пропуски в декларациите за интереси.
Обосновка:
Възникването от 2010 г. на конфликти на интереси в няколко области (ГМО, подсладители), на 
пропуски в декларациите за интереси и на нарушения на член 16 от Правилника за длъжностните 
лица на Европейските общности сериозно подкопава доверието в Агенцията. 5% от бюджетните 
кредити бяха поставени в резерв с оглед гарантиране, че ЕОБХ ще предприеме практически мерки 
въз основа на определен график, за да реши тези проблеми.

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

Проектоизменение 6304 === ENVI/6304 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 12

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Антимикробна резистентност: Проучване на причините за честото и 
неправилно използване на антибиотици
Забележки:
Добавя се следният текст:
Контекст: В член 168 от ДФЕС се посочва, че: „Действията на Съюза, които допълват 
националните политики, са насочени към подобряването на общественото здраве, 
предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на източниците на 
опасност за физическото и психичното здраве. Тези действия обхващат също борбата с 
големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно техните 
причини, пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета, 
както и наблюдението на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното оповестяване в 
случай на такива заплахи и борбата с тях.” Антимикробната резистентност попада в 
обхвата на разпоредбите на този член.
Антимикробната резистентност е естествен биологичен феномен, но тя може да се засили 
под влиянието на различни фактори, включително човешки практики. През последните 
няколко десетилетия безотговорната и неправилна употреба на антимикробни агенти в 
хуманната и ветеринарната медицина ускори това развитие. Това налага огромни разходи за 
отделните хора и за обществото в областта на хуманната и ветеринарната медицина. По-
специално инфекции, причинени от резистентни микроорганизми, често не се повлияват от 
конвенционално лечение, което води до продължително боледуване и до по-голям риск от 
смърт. През 2009 г. въз основа на изследване на бактерии, най-често изолирани от кръвни 
култури в Европа, Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията 
прецени, че всяка година тези избрани мултирезистентни бактерии причиняват 
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смъртта на около 25 000 пациента, както и допълнителни разходи за здравеопазването и загуба 
на производителност в размер на най-малко 1,5 милиарда евро годишно. Тази ситуация се влоши 
в резултат от появата на нови заплахи, свързани с антимикробната резистентност, като 
например международното разпространение на силно резистентните на антибиотици 
ентеробактерии, произвеждащи карбапенемази, както и мултирезистентната и 
свръхрезистентна туберкулоза (MDR и XDR TB). Според СЗО годишно в света се регистрират 
около 440 000 нови случаи на MDR-TB, водещи до най-малко 150 000 смъртни случая.
През последните няколко десетилетия безотговорната и неправилна употреба на 
антибиотици ускори тази тенденция. Следователно антимикробната резистентност е 
явление, което очевидно има трансгранични последици и не може да се изключи появата на 
отклонения, които най-вероятно няма да могат да бъдат овладени с настоящите ресурси и 
знания.
Препоръката на Съвета от 2001 г. относно разумната употреба на антимикробни агенти в 
хуманната медицина (2002 /77/EО) определя европейска рамка за приемането и прилагането на 
национални стратегии за превенция и контрол на антимикробната резистентност и за 
насърчаване на разумното използване на антибиотиците. Тя очертава ясни мерки, които да 
бъдат изпълнени от държавите-членки, включително създаването и развитието на системи за 
наблюдение, прилагането на профилактични мерки като ограничаване продажбата на 
системни антибактериални средства само срещу представяне на лекарска рецепта, програми 
за образование и обучение, информационни кампании и др.
Все пак, въпреки че може да се отбележи известен напредък в насърчаването на разумното 
използване на антимикробната резистентност, в доклад на Комисията относно изпълнението 
на тези препоръки, както и в проучване на Евробарометър от 2010 г. се посочват редица 
недостатъци и пропуски в стимулирането на разумното използване на антимикробната 
резистентност. На територията на Съюза продължават да съществуват различия по 
отношение на степента на достъп до информация за антимикробната резистентност и 
въздействието върху потребителското поведение на гражданите. По-специално по отношение 
на прилагането на законодателството за продажбата на антибиотици само срещу лекарска 
рецепта, през 2008 г. все още се предполагаше, че процентът на антибиотиците, продавани без 
рецепта, варира между 1 и 5% в пет страни, между 5 и 10% в три страни и над 15% в една 
страна. Продажбата на антимикробни агенти без лекарско предписание допринася за 
неправилната употреба на антимикробни агенти и следователно - за разпространението на 
антимикробната резистентност.
Последствията от антимикробната резистентност могат определено да доведат до 
трансгранична заплаха и следователно приносът на ЕС към държавите-членки в борбата им 
срещу антимикробната резистентност може да бъде изключително полезен и ценен.
Цели на пилотното действие:
1. Да се проучи въпросът за неправилната употреба и продажба на антимикробни агенти, със 
или без рецепта по цялата верига - от лекарите и фармацевтите до пациентите, във връзка с 
поведението на всички участници, като се изберат казуси на ключови държави-членки на ЕС с 
най-висока степен на достъп до антибиотици без рецепта. Действието ще цели по-добра 
оценка на причините за неправилната употреба на антибиотици, оценяване на процента на 
антибиотици, продавани без рецепта в целевите страни, идентифициране на причините за 
тези високи нива на продажби без рецепта, установяване на това дали до съответните 
участници достига достатъчно информация, какви са техните мотиви, стимули, практики и 
възприемане на общата заплаха във връзка с антимикробната резистентност и отправяне на 
препоръки относно начините за най-добро справяне със ситуацията.
2. Да се допринесе за създаването и да се развие цялостна и интегрирана политика на ЕС срещу 
антимикробната резистентност 
Конкретни дейности
а. Задълбочени изследвания в групите, към които е насочено подготвителното действие
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б. Задълбочени дискусии
в. Определяне на казуси във всяка държава-членка
Срок
3 години
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Важно е да се проучи въпросът за неправилната употреба и продажба на антимикробни агенти, със 
или без рецепта по цялата верига, както и да се допринесе за създаването и да се развие цялостна и 
интегрирана политика на ЕС срещу антимикробната резистентност. Разглеждане на причините за 
неправилната употреба на антибиотици, оценяване на процента на антибиотици, продавани без 
рецепта в целевите страни, идентифициране на причините за тези високи нива на продажби, 
установяване на това дали до съответните участници достига достатъчно информация, какви са 
техните мотиви, практики и възприемане на общата заплаха във връзка с антимикробната 
резистентност и отправяне на препоръки.

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

Проектоизменение 6305 === ENVI/6305 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 03 07 02 — Европейски орган за безопасност на храните — вноска по дял 3
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000
Резерви

Общо 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Обосновка:
Възстановява се проектобюджетът за 2012 г.
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6306 === ENVI/6306 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 03 03 01 — Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията — вноска 
по дялове 1 и 2
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 03 01 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000
Резерви
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Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

Общо 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6307 === ENVI/6307 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 07 03 70 01 — Европейска агенция по химикалите — Дейности в областта на 
законодателството относно вноса и износа на опасни химикали — Вноска по дялове 1 и 2

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 70 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Резерви 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Общо 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6308 === ENVI/6308 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 07 03 60 01 — Европейска агенция по химикалите — Дейности в областта на 
законодателството за биоцидите — Вноска от функция 2 по дялове 1 и 2

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Резерви 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Общо p.m. p.m. 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6309 === ENVI/6309 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 07 03 09 01 — Европейска агенция за околната среда — Вноска по дялове 1 и 2
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 09 01 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722
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Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

Резерви

Общо 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6310 === ENVI/6310 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Статия 21 04 01 — Околна среда и устойчиво управление на природните ресурси, включително на 
енергията
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

21 04 01 134 172 000 85 000 000 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000
Резерви 65 000 000 57 826 850

Общо 199 172 000 142 826 850 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6311 === ENVI/6311 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 04 02 01 — Други мерки в областта на ветеринарната дейност, хуманното отношение 
към животните и общественото здраве — нови мерки
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 04 02 01 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000
Резерви

Общо 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6312 === ENVI/6312 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 04 01 01 — Програми за ерадикация и мониторинг на болестите по животните; 
мониторинг на физическото състояние на животните, което може да създаде риск за общественото 
здраве, свързан с външен фактор — нови мерки
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Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

17 04 01 01 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000
Резерви

Общо 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6313 === ENVI/6313 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 03 10 03 — Специални вноски за „лекарствата сираци“
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 10 03 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000
Резерви

Общо 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6314 === ENVI/6314 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Статия 07 02 01 — Принос за многостранни и международни дейности по околната среда
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 02 01 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000
Резерви

Общо 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6315 === ENVI/6315 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 07 01 04 05 — Прилагане на политиката и законодателството на Съюза в областта на 
действията по климата — Разходи за административно управление
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Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

07 01 04 05 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6316 === ENVI/6316 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Статия 07 03 07 — „LIFE+“ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Резерви

Общо 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6317 === ENVI/6317 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Позиция 07 01 04 01 — LIFE+ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.) — Разходи 
за административно управление
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 01 04 01 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000
Резерви

Общо 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6318 === ENVI/6318 ===

Внесено от Dagmar Roth-Behrendt, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION



13

Добавя се: 17 03 12
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

17 03 12 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Резерви

Общо 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Европейски протокол за разпространение на ранното откриване на 
аутистичните спектрални разстройства в Европа
Забележки:
Добавя се следният текст:
От всички лица, засегнати от инвалидизиращи психически заболявания, именно децата, 
страдащи от аутистично спектрално разстройство (ASD), могат най-много да се възползват 
от европейската добавена стойност, и следователно основните усилия трябва да се насочат 
към тях. Понастоящем липсата на европейски и национални усилия по отношение на 
възрастните пациенти с ASD, диагностицирани за първи път като аутисти в зряла възраст, 
влияе отрицателно/ засяга неблагоприятно годините на здравословен и активен живот на 
възрастните хора от тази специфична подгрупа.
Създаването на обща европейска перспектива за аутистичните спектрални разстройства 
налага насърчаването на застъпничеството, на транскултурните и икономически ефективни 
клинични практики, на научните изследвания и обмена на информация и опит. Способността 
на възрастните лица, страдащи от аутизъм, да се грижат за себе си или дори да се 
самоиздържат зависи от техните умствени способности и от капацитета им да се справят 
със социалните и комуникативни изисквания на съвременното общество. Пациентите, 
диагностицирани за първи път като аутисти в зряла възраст, обикновено имат висок 
интелектуален капацитет, но въпреки това не се оправят сами поради лоши социални и 
комуникативни умения. Специфичната помощ се основава на наличието на тествани 
протоколи с цел откриване на симптомите на ASD/ на поведенчески модели, които се 
проявяват не само като тежки форми на аутизъм, обикновено диагностицирани в детска 
възраст, но също така и като по-леки форми, диагностицирани за първи път в зряла възраст. 
При правилно възпитание в социална отговорност и предаване на възприетите модели на 
поведение, възрастните аутисти могат да живеят нормално като активни членове на 
обществото. Понастоящем по-голямата част от тези високо функциониращи възрастни 
аутисти живеят в социална изолация и разчитат на социални помощи поради непризнаване на 
специфичната форма на високо функциониращ аутизъм и липсата на конкретни начини за 
подпомагане на тези хора.
Цел на проекта:
Целите на този проект следва да са насочени към основния въпрос за аутистичните 
спектрални разстройства сред възрастните хора, а именно ранното откриване на високо 
функциониращото аутистично спектрално разстройство и разработването на средства за 
подкрепа на тези хора. Стратегическата цел е подобряването на качеството на живот, 
социалната и професионална реинтеграция на лицата, засегнати от ASD, и избягване на 
социалната дезинтеграция и ранното пенсиониране.
Описание на проекта:
Предложеното действие ще се основава на напредъка, постигнат по проекта на Европейската 
информационна система за аутизма (EAIS) (http://www.eais.eu/), чрез прилагане на 
разработените протоколи. Настоящото предложение е насочено по-специално към 
прилагането на модел на публичното здравеопазване към ASD, с работни пакети за 
разпространение, анализ, диагностика и предприемане на действия.
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По проекта „Европейски протокол за разпространение на ранното откриване на 
аутистичните спектрални разстройства в Европа” трябва да бъдат постигнати три 
конкретни достижения. Те са, както следва:
1. Оценка на разпространението на ASD в 6 до 9 пилотни области в различни държави-членки, 
като се използва хармонизираният европейски протокол за разпространението на аутизма, 
разработен по проекта на EAIS, както и утвърждаване на гореспоменатия протокол на 
различни езици и в различни културни среди. Това ще доведе до първото континентално 
проучване на разпространението на аутизма и в идеалния случай ще даде на Европейската 
комисия точна оценка за броя на лицата, засегнати от ASD в Европа.
2. Прилагане и възможно най-широко утвърждаване на стратегия за ранното откриване на 
ASD в 6 до 9 пилотни области чрез използването на хармонизиран протокол, разработен по 
проекта на EAIS. Това ще включи елемент на превод и адаптиране на инструментите за 
анализ на аутизма на различни езици и в различни културни среди, както и сравнение на 
резултатите. Освен това, тази цел ще бъде насочена към повишаване на осведомеността за 
аутизма сред публичните и професионалните общности, както и към подпомагане на 
обучението на здравните специалисти, с цел подобряване на знанията и уменията им за 
разпознаване на ASD в детството, както и на високо функциониращия аутизъм в зряла 
възраст.
3. Преглед на най-добрите съвременни практики за ранна намеса, диагностика и клинично 
управление на ASD, сътрудничество с партньори с цел преглед на настоящите им услуги за 
ранна намеса при деца и възрастни с ASD, определяне на специфичните нужди и след това 
разработване на програма за обучение за действията, които да се предприемат за тази 
общност, както и даване на препоръки за обучение на персонала.
При приключването на проекта ще е налице ясна картина за относителния процент на 
разпространение на аутизма като дял от населението на държавите-членки. Освен това, 
медицинската общност ще получи насоки за това как да разпознава ASD на ранен етап, както 
и ниско функциониращия от високо функциониращия аутизъм, и как да обезпечи най-добра 
диагностика и медицинска намеса, за да гарантира възможно най-добри индивидуални 
резултати. Разглежданият мултикултурен, многоезичен опит ще даде уникална възможност 
за бъдещо развитие както в Европа, така и по света, с цел подобряване качеството на живот 
на хората, страдащи от ASD. Този проект ще постави силен акцент върху разпространението 
на заключенията от този холистичен подход на общественото здравеопазване в държавите-
членки на ЕС, така че потенциалните ползи да могат да се ползват от възможно най-много 
лица и семейства, засегнати от това заболяване.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Предложеното действие ще увеличи и подобри възможностите за остаряване в добро здраве на 
хората, страдащи от аутистични спектрални разстройства.

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

Проектоизменение 6319 === ENVI/6319 ===

Внесено от Bas Eickhout, Rebecca Harms, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 12

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 12 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Подготвително действие - Подготвително действие за бъдещо правно основание за 
хармонизирана информация на ЕС за горите 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Да се добави следното: Подготвителното действие допринася за поддържането на система на 
равнището на ЕС и за събирането на съпоставима и хармонизирана информация за горите, 
която да служи като основа за предоставянето на свързана с тази политика информация 
относно горите в Европейския съюз съгласно международните задължения и ключово действие 
8 от плана за действие за горите (COM 2006 окончателен), в подготовката за приемането на 
предстоящ регламент относно хармонизираната информация на ЕС за горите.
По-конкретно във връзка с подготвителното действие ще се събират количествени и 
качествени данни за горите, свързани с изменението на климата, замърсяването на въздуха, 
биоразнообразието и състоянието на горите, включително състоянието на почвите и 
улавянето на въглероден диоксид, въз основа на съществуващи транснационални хармонизирани 
методи и стандарти за наблюдение, за предпочитане за големи участъци за интензивен 
мониторинг, като се осигурява непрекъснатост на сериите от данни, където е възможно. 
Действието ще цели събиране на представителна информация за горите в целия Европейски 
съюз.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Съветът и ЕП подчертаха необходимостта от непрекъсната оценка и наблюдение на състоянието, 
динамиката и развитието на европейските гори, като признаха необходимостта от съпоставима 
информация за горите в цяла Европа. ЕП призова Комисията да представи законодателно 
предложение относно информацията за горите във връзка със събирането и разпространението на 
хармонизирани и съпоставими данни за горската покривка, биоразнообразието, биотичните и 
абиотичните заплахи, както и за използването на земята. Налице е ясна добавена европейска 
стойност при гарантиране на събирането на хармонизирана информация за горите до приемането на 
ново правно основание за информацията относно горите.

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

Проектоизменение 6320 === ENVI/6320 ===

Внесено от Richard Seeber, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 32

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 32 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Наличие, използване и устойчивост на водите за производството на ядрена 
енергия и енергия от изкопаеми горива
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този пилотен проект ще продължи една година и е насочен към проучване на наличието и 
използването на охлаждаща вода за производството на ядрена енергия и енергия от изкопаеми 
горива. Енергията, произвеждана от изкопаеми и ядрени източници, изисква големи количества 
вода за охлаждане. По време на горещата вълна от 2003 г. множество електроцентрали в цяла 
Европа бяха принудени да спрат производството на енергия поради липсата на вода за 
охлаждане. Изключването на атомни електроцентрали, например във Франция, Германия и 
Испания, не засегна националното производство, но доведе до значителен спад в износа на 
енергия. С изменението на климата метеорологичните условия се влошават и водните ресурси 
най-вероятно ще продължат да намаляват, като така този ресурс ще стане още по-оскъден.
Налице е необходимост от провеждане на проучване за настоящата нужда от охлаждаща вода 
за производството на енергия от ядрени и изкопаеми горива, като се вземе предвид 
местоположението на съществуващите и бъдещи електроцентрали (както и близостта им до 
водни източници). Проектът ще се основава на приключени и текущи оценки (като 
ClimWatAdapt), за да представи подробна картина за уязвимостта на енергийната/ водната 
система, включително опис на електроцентралите и тяхната уязвимост от наводнения, 
суши, горещи вълни и др.
ЗАБЕЛЕЖКИ: (неизползваните опции се заличават)
Да се измени, както следва:
Участващи държави:
Всички държави-членки на ЕС
Резултати от проекта:
Насоки за местонахождението на бъдещи централи, определяне и количествена оценка на 
инвестициите, необходими за намаляване на уязвимостта на съществуващите 
електроцентрали.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Преминаването към въглеродно-неутрално общество се възприема сериозно от градове и 
предприемачи, като води до големи промени в жилищното строителство и проектирането на сгради, 
което може да окаже въздействие върху водите. Проектът трябва да бъде изготвен в координация с 
разглежданото понастоящем иновативно партньорство в областта на водите. Той може да осигури 
предприемането на последващи действия във връзка с предстоящото предложение за водна 
ефективност на сградите, което трябва да бъде представено от Комисията в контекста на 



17

предстоящата схема за опазване на водните ресурси на Европа.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6321 === ENVI/6321 ===

Внесено от Richard Seeber, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 32

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 32 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Дългосрочно въздействие на въглеродно неутралните жилища върху 
системите за отпадъчни води
Забележки:
Добавя се следният текст:
Призовава се за минимизиране на потреблението на енергия в жилищата, което води до 
проектирането на „въглеродно неутрални” жилища, коренящо се в по-добра изолация и 
подобрено енергопотребление, наред с другото, чрез регенериране на топлината. Близо 50% от 
водата за домакинствата се загрява за битови цели (почистване, хигиена и т.н.) и тази 
дългосрочна тенденция ще повлияе на водоснабдяването в количествено и качествено 
отношение, както и на канализационните услуги по отношение на количеството, качеството 
и топлосъдържанието на водата.
ЗАБЕЛЕЖКИ: (неизползваните опции се заличават)
Да се измени, както следва:
Участващи държави:
Германия, Белгия, Великобритания, Нидерландия, Швеция, Австрия, Франция
Резултати от проекта:
Предложената сума ще се използва за няколко демонстрационни обекта, като се конкретизира 
прогноза за потенциалното средносрочно въздействие на настоящите политики за пестене на 
енергия върху градския воден цикъл.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Преминаването към въглеродно неутрално общество се възприема сериозно от градове и 
предприемачи, като води до големи промени в жилищното строителство и проектирането на сгради, 
което може да окаже въздействие върху водите. Проектът трябва да бъде изготвен в координация с 
разглежданото понастоящем иновативно партньорство в областта на водите. Той може да осигури 
предприемането на последващи действия във връзка с предстоящото предложение за водна 
ефективност на сградите, което трябва да бъде представено от Комисията в контекста на 
предстоящата схема за опазване на водните ресурси на Европа.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Проектоизменение 6322 === ENVI/6322 ===

Внесено от János Áder
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 30

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Атмосферни валежи – Опазване и ефективно използване на прясната вода
Забележки:
Добавя се следният текст:
Дата на започване на проекта: 01.01.2012 г.
Дата на приключване на проекта: 31. 12. 2013 г.
Цели на проекта:
Карпатският басейн е уникален географски, климатичен, екологичен и икономически регион на 
Европа, граничещ с осем страни, от които 5 са държави-членки на ЕС. Основният източник на 
вода за региона са атмосферните валежи, а другият източник е вливащата се от река Дунав 
вода. Задържането, обезпечаването, регулирането и използването на валежите в рамките на 
басейна силно се влияе от моделите на земеползване. Почвата е основен фактор за съхранение 
на водата, като тя може да влияе на количеството, динамиката, разпределението, наличието 
и качеството на водата. Целта на проекта е да осигури надеждна научна база и приемлива 
методология за прилагането, опазването и ефективното ползване на прясната вода, получена 
от атмосферните валежи в Карпатския басейн.
Кратко описание на проекта/ключови задачи:
Описание и аналитичен преглед на резултатите от научните изследвания, свързани с 
горепосочените области. Използване на валежите чрез подходящи съвременни модели на 
земеползване. Подобряване на съхранението на водата и повлияване на количеството, 
динамиката, разпределението, наличието и качеството на водата. Разработване на модели за 
опазване и ефективно използване на прясната вода в Карпатския басейн. Преглед на научните 
резултати и техниките за прилагане в областта на устойчивостта, устойчивите екосистеми, 
както и във връзка със съхранението на природата и опазването на околната среда. Преглед на 
въздействието на изменението на климата върху различните водни ресурси, резерви, 
повърхностни и подземни водни тела, ползата от тях, тяхната уязвимост и бъдещи 
перспективи. Решаване на казуси на място с цел тестване на различни модели на земеползване 
за задържането на води при различни екологични условия, свързани с различни почвено-
климатични характеристики и различни системи на управление и отглеждане на културите. 
Препоръки за по-нататъшна употреба. Създаване на справочник за мерките за адаптиране, 
които да се предприемат в Карпатския басейн и в цяла Европа. Предложеният проект не е 
насочен само към Карпатския регион. Географската насоченост на проекта включва и 
допълнителни географски райони в рамките на ЕС - райони нагоре и надолу по течението на 
река Дунав, за които могат да се прилагат естествени мерки за задържане на водите, във 
връзка с изменението на климата и някои социално-икономически сценарии.
Участващи държави:
Унгария, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Австрия.
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Очаквани резултати:
Краткосрочни резултати: Събиране и разпространение на резултати от изследванията за 
запазване на атмосферните валежи и ефективност на водоползването. Пряк достъп до данни, 
информация и оценки (обща база данни).
Дългосрочни резултати: Разработване на методология за оценка и управление на 
атмосферните валежи във връзка с обезпечаването с вода. Принос за вземането на решения за 
използването на прясната вода и управлението на местно, регионално и европейско равнище. 
Подкрепа на европейската политика, и по-специално на задачите във връзка с „Околна среда за 
Европа” и „оценка на оценките”, в областта на екологичните, социалните, здравните и 
икономическите въпроси, както и въпросите за развитието на селските райони.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
В Рамковата директива на ЕС за водите се подчертава, че недостигът на вода и сушите са сериозни 
проблеми. Заявява се, че броят на районите, засегнати от суша, е нараснал и че изменението на 
климата се очаква да увеличи регионалните различия. Предложението се основава на резултатите от 
националния и международния опит (директиви на ЕС и предложения на ООН, резултати от 
проектите VAHAVA и ADAM). Предположенията, изложени в проекта, съвпадат със сценария A2 на 
Междуправителствения комитет по изменение на климата, с Бялата книга на ГД „Околна среда”, 
озаглавена „Адаптиране към изменението на климата в Европа”, и с текущото проучване на 
естествените мерки за задържане на водите.

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

Проектоизменение 6323 === ENVI/6323 ===

Внесено от Dagmar Roth-Behrendt, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 12

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 12 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Резерви

Общо 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Специфични за двата пола механизми във връзка с развитието на 
исхемичната болест на сърцето в Европа
Забележки:
Добавя се следният текст:
Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е една от най-честите причини за смъртност при 
жените и мъжете в Европа. Нашето проучване цели създаването на схема в целия ЕС, 
отразяваща най-добрите практики, както и подобряване на диагностиката и лечението чрез 
разглеждане на специфичните за двата пола прояви на заболяването. Това до голяма степен ще 
подобри диагностиката и лечението на жените и мъжете, като основните принципи могат да 
бъдат приложени и при други заболявания.
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Целите на програмата за участващите страни са:
1. увеличаване на информираността на лекарите и на обществеността за разликите в 
клиничните прояви и заболеваемостта от ИБС в зависимост от пола;
2. създаване на насоки на ЕС за специфичните за двата пола прояви и лечение на ИБС;
3. разглеждане на отражението на пола върху факторите, имащи решаващо значение за 
здравето, и рисковите фактори;
4. разпространение на план за най-добри практики в държавите-членки;
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Разликите в зависимост от пола се проявяват в начина, по който исхемичната болест на сърцето 
засяга жените и мъжете, в симптомите на двата пола, както и в начина на лечение на жените и 
мъжете. Освен това лекарствата, използвани за пациенти, страдащи от ИБС, имат различно 
въздействие върху жените и мъжете. Следователно насоките на ЕС ще бъдат полезен инструмент за 
по-ефективна помощ на пациентите, мъже и жени, страдащи от ИБС.

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

Проектоизменение 6324 === ENVI/6324 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 13

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 13 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Разработване и прилагане на успешни стратегии за превенция на диабета от 
тип 2
Забележки:
Добавя се следният текст:
Захарният диабет (от тип II) е хронично заболяване и е едно от най-големите 
предизвикателства за общественото здравеопазване в Европа. Над 30 милиона европейски 
граждани живеят с диабет и това число ясно показва, че диабетът е достигнал размерите на 
социално и икономическо бедствие. Средната заболеваемост от диабет сред възрастното 
население в ЕС е 8,6% и се очаква тя да нарасне до над 10% до 2025 г. Диабетът е една от 10-те 
основни причини за увреждания при хората и води до ужасни усложнения като сърдечно-съдови 
заболявания, слепота и бъбречна недостатъчност. В резултат на това голяма част от 
бюджета на ЕС за здравеопазване понастоящем се харчи за лечение и управление на диабета и 
неговите усложнения. Например през 2010 г. средно 10% от бюджета на ЕС за здравеопазване 
беше изразходван за диабета.
Доказано е, че възникването и последиците от диабета от тип 2 са предотвратими чрез 
различни мерки, като например своевременно определяне на рисковите групи, разработване на 
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разяснителни кампании и образователни програми, насочени към насърчаване на здравословни 
навици на живот и добро качество на превантивните грижи. Въпреки това, за да се гарантира 
успех при превенцията на диабета, проблемите във връзка с тази все по-широко 
разпространена епидемия трябва да се разглеждат заедно от всички заинтересовани страни -
здравните специалисти, болните от диабет, цялото население, медиите, хранително-
вкусовата промишленост, местните пазарни вериги и политиците.
Този пилотен проект предлага двуетапен новаторски подход за превенция на диабета. Първият 
етап ще включва разработването на систематични подходи за ранно диагностициране на 
хората, които вече са заболели от диабет, и за определяне на рисковите групи, като например 
лицата с метаболитен синдром. Вторият етап ще се изразява в разработване и оценка на 
структурирани програми за действие за превенция на диабета при рисковите групи.
1. Ще бъде извършен анализ на малка част от населението (от 3 000 до 10 000 души), което 
означава, че анализът ще включва цялото население, живеещо в едно село/ град в 5 избрани 
държави-членки на ЕС. Този иновативен подход се предлага с цел:
- гарантиране на максимална точност на оценката на данните;
- избягване на проблемите, свързани с административните разрешения, които могат да бъдат 
необходими за анализа на населението на национално равнище;
- ефективно управление на данните, придобити чрез анализа, както и на въздействието на 
прилаганите превантивни мерки;
- генериране на ентусиазъм на местно равнище към целите на проекта и ангажиране 
вниманието на всички заинтересовани страни.
2. Всички съответните местни заинтересовани страни ще бъдат включени в проекта и ще 
работят заедно по координиран начин:
- здравните специалисти ще бъдат включени в анализа, мониторинга/събирането на данни и в 
разработването на образователни програми;
- местното население ще бъде насърчавано да съдейства и проявява открито отношение към 
програмите за анализ и активно да участва в образователните дейности за диабета;
- медиите ще бъдат включени в разработването на кампании за повишаване на 
осведомеността и ще помагат за разпространението на информация за целите и състоянието 
на проекта;
- хранително-вкусовата промишленост и местните пазарни вериги ще подпомагат и 
насърчават консумацията на хранителни продукти с ниско съдържание на наситени мазнини, 
транс-мазнини, сол и захар;
- местните органи на управление ще превърнат резултатите от проекта в насоки и стратегии 
за превенция на диабета.
Цели:
1. Установяване на координирано сътрудничество между лекари и други здравни специалисти 
(медицински сестри, диетолози, психолози, изследователи), общото население, хранително-
вкусовата промишленост, местните пазарни вериги, медиите и местните политици с оглед 
превенция на диабета от тип 2;
2. Разработване на малки програми за анализ с цел ранна диагностика на лица с диабет и 
своевременно определяне рисковите групи. Анализът на населението ще бъде разделен на 4 
групи:
а)анализ на новородени бебета в риск (напр. изследване на кръвта, ако единият или двамата 
родители са с диабет);
б)анализ на всички ученици и юноши (като кръвни тестове, клиничен преглед, оценка на 
хранителните навици, оценка на физическата активност, тютюнопушене, консумация на 
алкохол, прекомерна консумация на бързи храни и други фактори, които предстои да бъдат 
определени);
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в)анализ на възрастното население като цяло (напр. изследване на кръвта, клиничен преглед, 
оценка на хранителните навици и съответни фактори, свързани с начина на живот);
г)анализ на старите хора. 
3. Определяне на иновативни подходи за включване на хранително-вкусовата промишленост и 
местната публична администрация в образователните програми;
4. Разработване на образователни програми за населението като цяло, и по-специално за 
хората, диагностицирани с диабет от тип 2, за лицата, изложени на риск, както и за 
родителите на новородени или деца, страдащи от диабет или изложени на риск да заболеят 
от диабет;
5. Създаване на стандартни програми за анализ чрез определяне и избор на най-добри 
показатели/параметри, които да бъдат измерени, като кръвни тестове, хранителни навици, 
физическа активност и други фактори, които предстои да бъдат определени.
6. Създаване на местен пазар за хранителни стоки с цел предотвратяване на консумацията на 
храни и напитки с високо съдържание на захар, сол, наситени мазнини и транс-мазнини.
7. Организиране на работни срещи и семинари за обучение на местното население за 
значението на качеството на храната и съдържанието на хранителните продукти. 
Дейностите от работните срещи и семинарите могат да бъдат свързани с кампании за 
насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци. Например, местните пазарни вериги 
могат да спонсорират такива мероприятия чрез предлагане на плодове и зеленчуци на 
участниците.
Участващи региони/държави: 5 избрани градове или села (от 3 000 до 10 000 граждани) от 5 
европейски държави-членки.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Да се добави следното:
Очаквани резултати:
Общата цел на проекта е определянето и разработването на най-добри практики за превенция 
на диабета от тип 2. Очаква се някои села/градове, участващи в проекта, да могат да 
разработят и приложат успешни местни стратегии за превенция на диабета от тип 2. След 
това най-успешните стратегии могат да бъдат превърнати или включени в бъдещи европейски 
и национални инициативи относно диабета (напр. насоки или препоръки за диабета, 
национални планове за диабета). Въздействието на превантивните мерки, разработени по 
време на проекта, може да бъде оценено единствено след период от около 2 години от началото 
на проекта. Оценката на въздействието ще бъде извършена чрез внимателно наблюдение на 
здравния статус на местното население, участващо в проекта.
Дата на започване на проекта: юни 2012 г.
Дата на приключване на проекта: юни 2014 г.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Декларация на ЕП относно диабета (2006 г.) - членове, свързани с превенцията на диабета

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

Проектоизменение 6325 === ENVI/6325 ===

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



23

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 50

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 50 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Използване на излезли от употреба продукти, съдържащи суровини от 
изключително важно значение, с цел правилно събиране
Забележки:
Добавя се следният текст:
Проучване на възможността за въвеждане на схеми за стимулиране събирането на електронни 
и електрически отпадъци от домовете, вместо складирането им в домакинствата 
(бездействие), изхвърлянето им в сметища или изгарянето им:
Проектът ще представлява изследване с цел проучване на евентуални схеми за използване на 
излезли от употреба продукти, съдържащи суровини от изключително важно значение или 
оскъдни суровини, в съответствие с жизнения цикъл на продуктите (стимулите за 
изхвърлянето на пералня не са същите като стимулите за изхвърлянето на смартфон), както 
и със специфичните бариери (например съхранение на лични данни в продукти на ИКТ). Това ще 
бъде по-скоро социално-психологическо-икономическо проучване, тъй като трябва да се 
изследват икономически схеми и условия. Възможни обекти на изследването могат да бъдат 
схеми за връщане на депозити и ваучери. Потенциалът на социалните организации може да 
бъде проучен.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Проектът ще представлява с цел проучване на евентуални схеми за използване на излезли от 
употреба продукти, съдържащи суровини от изключително важно значение или оскъдни суровини, в 
съответствие с жизнения цикъл на продуктите (стимулите за изхвърлянето на пералня не са същите 
като стимулите за изхвърлянето на смартфон), както и със специфичните бариери (например 
съхранение на лични данни в продукти на ИКТ). Това ще бъде по-скоро социално-психологическо-
икономическо проучване, тъй като трябва да се изследват икономически схеми и условия.

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

Проектоизменение 6326 === ENVI/6326 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 51

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания



24

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 51 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Минимизиране на суровините, използвани за получаването на специфична 
продуктова функция
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този проект би могъл да включи проучване на всяка стъпка - от интелигентното производство 
с икономия на метали и минерали до замяната на потенциално критичните суровини с по-
малко критични.
Друг вариант е проучването на повторната употреба на части, съдържащи оскъдни 
материали: те могат да бъдат подсилени, да бъдат прехвърлени от един продукт към друг 
(техните оскъдни ресурси и техните функции могат да не бъдат „слабото място”, така че 
може да се наложи промяна в дизайна на компонента, съдържащ оскъден метал, с цел 
удължаване на живота им). Проектът ще бъде насочен към бързооборотните уреди и ще 
предложи подходяща схема от стимули с оглед поощряване на повторната употреба.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Този проект би могъл да включи проучване на всяка стъпка - от интелигентното производство с 
икономия на метали и минерали до замяната на потенциално критичните суровини с по-малко 
критични.

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

Проектоизменение 6327 === ENVI/6327 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 52

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 52 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Минимизиране на загубите на суровини от остатъци, които не могат да 
бъдат икономически оползотворени
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект ще проучи мерките по отношение на въздействието върху околната среда 
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и икономическите показатели по цялата верига на стойността на суровините.
Един от вариантите може да бъде насочен към проучване на потенциала на минните 
отпадъци от миналото, за да се види как да се съчетае възстановяването на останалите 
оскъдни материали със смекчаването на риска за човешкото здраве и околната среда. 
Проектът ще определи потенциала на равнището на ЕС чрез представяне на списък с минните 
отпадъци от миналото, класифицирането им, проучването на варианти за възстановяване и 
опазване, както и оценка на приемливостта за Общността.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Пилотният проект ще проучи мерките по отношение на въздействието върху околната среда и 
икономическите показатели по цялата верига на стойността на суровините.

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

Проектоизменение 6328 === ENVI/6328 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 53

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 53 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Подобряване на цялостната организация, логистика и ефективност на 
веригите за рециклиране, като вниманието се насочи към интерфейсите и системния подход
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този пилотен проект (подготвително действие) ще има две цели:
Едната ще бъде проучване на възможностите за създаване и успешно прилагане на 
стандартите на ЕС за „бърз демонтаж” на продуктите, съдържащи отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, като лаптопи или мобилни телефони. Тъй като
проектирането на даден продукт е ключов елемент за по-доброто рециклиране, тази схема ще 
позволи по-голям процент на рециклиране.
Другият вариант би бил да се проучат възможностите за развитие на оперативно съвместими 
интерфейси от всички системни оператори във високотехнологични съоръжения за 
рециклиране с цел подобряване на логистиката и повишаване на ефективността на 
рециклирането.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
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Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Този пилотен проект (подготвително действие) ще се изразява в проучване на възможностите за 
създаване и успешно прилагане на стандартите на ЕС за „бърз демонтаж” на продуктите, съдържащи 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, като лаптопи или мобилни телефони, и 
проучване на възможностите за развитие на оперативно съвместими интерфейси от всички системни 
оператори във високотехнологични съоръжения за рециклиране с цел подобряване на логистиката и 
повишаване на ефективността на рециклирането.

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

Проектоизменение 6329 === ENVI/6329 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 54

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 54 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Насърчаване проучването на оптимизацията на системата и 
рециклирането на продукти и вещества, които представляват техническо предизвикателство
Забележки:
Добавя се следният текст:
Проектът ще проучи дали кодираните в даден продукт данни могат да предоставят 
информация за това къде има оскъдни ресурси, как трябва те да се третират, за да се 
максимизира ефектът от рециклирането, както и химическото съдържание на продуктите, 
позволяващо диференцирано третиране (например, ако не съществува опасност, не е 
необходимо отстраняване на замърсяването, а това води до оптимизиране на разходите за 
заводите за рециклиране).
Проучването на техническата и икономическата осъществимост на такова индивидуално 
идентифициране е ключово предизвикателство за бъдещето. Това ще бъде също така сериозна 
стъпка към реални права върху интелектуалната собственост и създаване на условия за 
засилена конкуренция с цел оптимизиране на управлението на продуктите след излизането им 
от употреба.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Проектът ще проучи дали кодираните в даден продукт данни могат да предоставят информация за 
това къде има оскъдни ресурси, как трябва те да се третират, за да се максимизира ефектът от 
рециклирането, както и химическото съдържание на продуктите, позволяващо диференцирано 
третиране. Проучването на техническата и икономическата осъществимост на такова индивидуално 
идентифициране е ключово предизвикателство за бъдещето. Това ще бъде също така сериозна стъпка 
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към реални права върху интелектуалната собственост и създаване на условия за засилена 
конкуренция с цел оптимизиране на управлението на продуктите след излизането им от употреба.

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

Проектоизменение 6330 === ENVI/6330 ===

Внесено от Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij, Riikka Manner
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 05

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 05 959 000 959 000 959 000 959 000
Резерви

Общо 959 000 959 000 959 000 959 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Превантивни мерки: активен и здравословен живот на възрастните хора
Забележки:
Добавя се следният текст:
Това е предложение за стартиране на европейски транснационален пилотен проект за 
разработване на гъвкава иновативна концепция в областта на ИКТ за справяне с 
предизвикателството на застаряващото население. То е насочено по-специално към подкрепа 
на физическата активност и психо-социалните нужди на застаряващите лица, както и към 
обучение на лекари и социални работници. Проектът може да служи като пример за добра 
практика чрез генериране на практически и теоретични знания за превенцията чрез 
концепцията за сериозните игри, която е насочена към възрастните хора, както и чрез 
насърчаване на активен и здравословен живот на възрастните хора. Това ще даде възможност 
на възрастните хора да живеят по-дълго независимо.
Понастоящем в Европа няма продуктивен подход за използване на основните знания за 
насърчаване на превантивни мерки в практиката. Тази празнина може да бъде запълнена чрез 
създаването на транснационален европейски пилотен проект с мрежа от региони, 
университети, предприятия, граждани и публични партньори за иновативни дейности. 
Активният и здравословен живот на възрастните хора е в основата на този проект. Цели се и 
има нужда от въвеждането на интегриран и мултидисциплинарен подход. С оглед на 
Европейската година на активния живот на възрастните хора през 2012 г. този проект може 
да бъде от съществено значение за стимулирането на нови идеи за превенция, както и за 
активен и здравословен живот на възрастните хора. Сериозните игри включват множество 
нови и все още неизследвани възможности във връзка със застаряващото население. Например, 
игрите могат да подобрят безопасната и сигурна физическа дейност на възрастните хора в 
познатата им домашна среда. Те предлагат също така възможности за наблюдение на 
отрицателното и положителното развитие на тяхното физическо и психическо състояние 
чрез данните от игрите. Освен това обучението на лекарите и социалните работници чрез 
сериозни игри може да подобри работата им в болниците и старческите домове. Това може да 
се постигне със симулационни игри чрез практикуване на хирургически умения и други 
медицински лечения.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
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Обосновка:
Застаряването на населението представлява голямо предизвикателство: да се адаптират здравните 
системи, като се запази тяхната устойчивост в общества с по-малко работна ръка. Основното 
предизвикателство е насърчаването на здравословен и активен живот на възрастните граждани. В 
рамките на ЕС трябва да се обменят най-добри практики и иновации, с цел борба с демографските 
промени. Физическите и психо-социални дейности са в основата на превенцията и остаряването в 
добро здраве. Застаряването на населението в добро здраве означава по-малко напрежение в 
здравните системи, по-добро качество на живот, по-голяма независимост и по-малко пенсионери, 
които не работят, което се отразява положително върху европейската икономика.

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

Проектоизменение 6331 === ENVI/6331 ===

Внесено от Salvatore Iacolino, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Giommaria 
Uggias, Cristina Gutiérrez-Cortines, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 12

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Статия 17 03 12 - Пилотен проект - Създаване на евро-средиземноморска мрежа за наблюдение 
на лайшманиозата
Забележки:
Добавя се следният текст:
Конкретни цели на проекта:
1) разработване на усъвършенствани методи за бързо откриване, диагностика и лечение на 
лайшманиозата (интегриран евро-средиземноморски протокол);
2) проектиране и създаване на евро-средиземноморска система за наблюдение на 
лайшманиозата;
3) подобряване събирането на клинични и епидемиологични данни за лайшманиозата;
4) обучение на социални и здравни работници в Евро-средиземноморския регион;
5) предоставяне на информация на обществеността;
Мерки, които трябва да бъдат предприети:
1) проучване на схемите за наблюдение на лайшманиозата и текущи или наскоро приключени 
проучвания в целевите страни по проекта (Италия, Алжир, Мароко и Малта);
2) проектиране и създаване на евро-средиземноморска система за наблюдение на 
лайшманиозата, която да бъде интегрирана с настоящите системи за наблюдение (SDO -
здравно досие, PS – първа помощ и т.н.) и подкрепена от информационна мрежа (EMLSS - Евро-
средиземноморска система за наблюдение на лайшманиозата), с оглед на:
събиране на библиографски данни за целевите страни по проекта;
събиране и анализ на исторически данни за периода 2006-2011 г.;
данни за географско местоположение;
регистриране на екологичните и почвените условия, свързани с наличието на вектора;
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осигуряване на персонално и дистанционно обучение;
стандартизиране на протоколите за диагностика/лечение на лайшманиозата в Евро-
средиземноморския регион;
създаване на общ протокол за лечение на заболяването и наблюдение на реакциите при 
лечението;
диагностика (в т.ч. и дистанционна) на гранични случаи и, когато е уместно, проследяването 
им за известен период от време;
повишаване на информираността на практикуващите лекари за диагностицирането на 
заболяването, с оглед предотвратяване на подценяването на болестта;
създаване на обща база данни и мрежа на социалните и здравните работници в държавите-
членки;
3) предоставяне на необходимото обучение, за да може мрежата на социалните и здравните 
работници да функционира и да ги запознава с формите на болестта, обхванати от системата
(изграждане на диагностичен капацитет);
4) информационни и комуникационни мерки:
разпространение на шестмесечен бюлетин, представящ докладите за напредъка по проекта;
публикуване на информационна брошура за повишаване на осведомеността сред участващите 
здравни работници от държавни и частни здравни заведения;
5) мониторинг и оценка:
Срещите на фокус групата със заинтересованите страни и оценките за напредъка ще се 
използват за оценка най-вече на целесъобразността на системата за наблюдение и нейната 
ефективност за изпълнение на поставените й цели и нуждите на общественото 
здравеопазване като цяло.
Продължителност: 24 месеца
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Целта е създаването на пилотна система за наблюдение на лайшманиозата в Евро-
средиземноморския регион (Италия, Алжир, Мароко и Малта) въз основа на интердисциплинарна 
мрежа, която ще предоставя информация за потенциални и съществуващи патогенни популации от 
вектори на болестта и ще извършва необходимата лабораторна работа за проверка на наличието на 
патогени в популациите от домашни животни и човешките популации. Приоритет ще се отдава на 
провеждането на целенасочена комуникационна кампания, предоставяща съответна научна 
информация на обществеността.

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

Проектоизменение 6332 === ENVI/6332 ===

Внесено от Esther de Lange, Holger Krahmer, Bas Eickhout, Комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Christa Klaß, Bastiaan Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 04

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания
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Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 04 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Практическа ефективност на ресурсите – затваряне на минералните цикли
Забележки:
Добавя се следният текст:
Проектът цели проучване и насърчаване прилагането на подобрени техники за ефективност на 
ресурсите в земеделските стопанства чрез:
Рециклиране на суровини 
Преработка на животински тор с цел получаване на възобновяеми източници на енергия
Адаптиране на торенето на растенията и посевите
Подход
Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на селскостопански проекти в различни 
държави-членки, които ще търсят нови и иновативни начини за по-ефективно управление на 
ресурсите и за затваряне на минералните цикли на земеделските стопанства. Обменът на 
знания и най-добри практики сред общността на земеделските производители е основен 
елемент от този подход. Основните заключения от тези проекти ще бъдат споделени в 
рамките на всички държави-членки и ще се използват за целите на политиката на ЕС с оглед 
изпълнение на целите на стратегията „ЕС 2020”.
Примери на проекти, които ще бъдат стартирани, са увеличеното използване и производство 
на енергия от възобновяеми източници в земеделските стопанства, рециклирането на 
животински и растителни отпадъци, по-доброто управление на водите и почвите, по-
целенасоченото използване на торовете върху земеделските култури и пасищата, както и 
внедряването на нови технологии в животновъдството. 
Дата на започване: 01.01.2012 г.
Дата на приключване: 12.31.2013 г.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
В рамките на ефективността на ресурсите европейските земеделски производители успяват да 
управляват своите ресурси по-ефективно и да поддържат или повишават производството си, без това 
да оказва неблагоприятно въздействие върху околната среда. Този проект ще предостави на 
земеделските производители в няколко държави-членки стимули и инструменти за използване на 
нови техники и методи за ефективно управление на ресурсите. Вече са налице примери в някои 
държави-членки и този проект цели събирането на тази информация в полза на всички европейски 
земеделски производители и на околната среда в ЕС.

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

Проектоизменение 6333 === ENVI/6333 ===

Внесено от Gaston Franco, Maurice Ponga, Elie Hoarau, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Philippe 
Juvin, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Статия 07 03 27 — Подготвително действие — Схема BEST „Доброволна схема за биологично 
разнообразие и екосистемни услуги на територията на най-отдалечените райони и отвъдморските 
страни и територии на Съюза“
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 27 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000
Резерви

Общо 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000

Забележки:
След параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране .......... райони и отвъдморските страни и 
територии са изключени.
Добавя се следният текст:
Нов бюджетен кредит в размер на 2 500 000 евро за подготвителното действие — схемата 
BEST за 2012 г. 
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Изменя се, както следва:
Схемата BEST увеличава финансовите средства за опазване на биоразнообразието и 
насърчаване на устойчивото използване на екосистемните услуги в най-отдалечените региони 
и отвъдморските страни и територии на Съюза, с цел съчетаване на екологичните нужди и 
нуждите, свързани с развитието на тези специфични райони.
Разположени във всички океани, от полярните до тропическите ширини, най-отдалечените 
региони и отвъдморските страни и територии на ЕС притежават уникално разнообразие от 
видове и екосистеми с международно значение, които са силно уязвими от човешкото 
въздействие, от инвазивните видове и от все по-значимите последици от изменението на 
климата.
Доброволната схема цели разработването на решения, позволяващи поддържането на здрави и 
устойчиви екосистеми и намаляването на натиска върху биологичното разнообразие. 
Финансирането подкрепя определянето и управлението на защитени зони и възстановяването 
на деградирали екосистеми, насърчаването на природосъобразни решения за борба с 
изменението на климата, включително възстановяване на мангрови гори и защита на коралови 
рифове. Програмата също така трябва да насърчава проучвания в тези области, по-специално 
чрез финансиране на международни изследователски и образователни програми. Схемата 
стимулира разработването на рамки и създаването на партньорства между местни 
администрации, гражданското общество, изследователи, университети, собственици на земя 
и частния сектор. Тя служи за засилване на сътрудничеството по въпроси в областта на 
околната среда и изменението на климата.
Необходимо е да се разшири обхватът на подготвителното действие за още една година, за да 
може Европейската комисия да предложи по-устойчив инструмент, посветен на опазването 
на биологичното разнообразие в отвъдморските територии на ЕС.
Обосновка:
Като се има предвид богатството и уязвимостта на биоразнообразието в европейските отвъдморски 
страни и територии и най-отдалечени региони, схемата BEST има потенциала да допринесе за 
постигането на глобалните цели, свързани с биоразнообразието, както и на целите на политиката в 
областта на развитието и изменението на климата, чрез насърчаване на опазването и устойчивото 
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използване на биоразнообразието и развитието, както и прилагането на екосистемни подходи към 
изменението на климата.
Този нов бюджетен кредит ще допринесе за затвърждаване и допълване на резултатите от откритата 
покана за представяне на предложения по схемата BEST за 2011 г. също и с оглед на включването на 
схемата BEST в следващата МФР.

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

Проектоизменение 6334 === ENVI/6334 ===

Внесено от Philippe Juvin, Miroslav Mikolášik
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 08 02 04

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

08 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Пилотен проект за създаване на европейска група в рамките на клиничните 
изследвания
Забележки:
Добавя се следният текст:
Европейските клинични изследвания представляват голямо предизвикателство. Динамичните 
биомедицински изследвания са от съществено значение не само за конкурентоспособността на 
Европейския съюз в рамките на научните изследвания и общественото здравеопазване, но също 
така и за европейските пациенти, които могат да бъдат сигурни, че ще могат да се възползват 
от най-добрите грижи и от най-новите техники и медицински продукти.
Чрез създаването на няколко европейски групи за научни изследвания в областта на 
здравеопазването, този пилотен проект ще осигури на Европейския съюз епидемиологични 
инструменти за разбиране на решаващите за здравето фактори и подобряване на 
медицинската практика и политиките в областта на общественото здравеопазване. 
Европейският съюз и държавите-членки ще се възползват от разширяването на обхвата на 
изследването в някои здравни области, както и от нови проучвания в други здравни области, 
като например болестта на Алцхаймер или въздействието на околната среда върху 
заболяванията.
Този пилотен проект може да се основава на изследването на сърдечно-съдовите заболявания 
„Фрамингъм”, проследило здравето на много пациенти в продължение на няколко десетилетия 
и дало възможност на учените да съберат значими научни данни.
И накрая, този пилотен проект може да бъде финансиран чрез национално, европейско и 
международно публично-частно партньорство.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Чрез създаването на няколко европейски групи за научни изследвания в областта на 
здравеопазването, този пилотен проект ще осигури на ЕС епидемиологични инструменти за 
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разбиране на решаващите за здравето фактори и подобряване на медицинската практика и 
политиките в областта на общественото здравеопазване. ЕС и държавите-членки ще се възползват от 
разширяването на обхвата на изследването в някои здравни области и от нови проучвания в други 
области. Този пилотен проект може да бъде финансиран чрез национално, европейско и 
международно публично-частно партньорство.

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

Проектоизменение 6335 === ENVI/6335 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 71

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 71 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Статия 07 03 71 - Пилотен проект - Възстановяване на околната среда и повторно залесяване 
на районите, засегнати от болестта борова нематода и от други инвазивни видове
Забележки:
Добавя се следният текст:
a) създаване на следния бюджетен ред (пилотен проект): Опазване и възстановяване на горите, 
засегнати от болестта борова нематода и от други инвазивни видове
ЗАБЕЛЕЖКИ: (неизползваните опции се заличават)
Този пилотен проект е предназначен да служи като инструмент за възстановяване на 
околната среда и повторно залесяване на районите, засегнати от екзотични инвазивни видове 
растения и болести като боровата нематода. Той е предназначен да допълни вече 
осъществените в рамките на съществуващите бюджетни редове дейности, като се прилага на 
етапа след контрола на инвазивните/патогенните агенти и възстановяването на засегнатите 
райони.
Етапи на проекта:
 1. определяне на засегнатите райони във всеки регион;
 2. разработване на стратегии за възстановяване на засегнатите горски зони;
 3. анализ на най-добрите практики и успешни резултати;
 4. подкрепа за местни и регионални проекти за възстановяване на засегнатите гори.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Този пилотен проект е предназначен да служи като инструмент за възстановяване на околната среда 
и повторно залесяване на районите, засегнати от екзотични инвазивни видове растения и болести 
като боровата нематода. Той е предназначен да допълни вече осъществените в рамките на 
съществуващите бюджетни редове дейности, като се прилага на етапа след контрола на 
инвазивните/патогенните агенти и възстановяването на засегнатите райони.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6336 === ENVI/6336 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 72

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 72 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Статия 07 03 72 - Пилотен проект - Насърчаване на населението да остане в селските райони -
Борба с опустиняването
Забележки:
Добавя се следният текст:
a) създаване на следния бюджетен ред (пилотен проект):
Пилотен проект за насърчаване на населението да остане в селските райони като начин за 
борба с опустиняването
ЗАБЕЛЕЖКИ: (неизползваните опции се заличават)
Този пилотен проект е предназначен да насърчи населението да остане в селските райони и да 
се занимава със селскостопанско производство, като по този начин се подпомага борбата с 
масовото напускане на селските райони и изоставянето на земеделието. Той ще акцентира 
върху стимулирането на националното селскостопанско производство и борбата с 
опустиняването, като предоставя възможност на държавите-членки за преодоляване на 
настоящата икономическа ситуация, за използване на потенциала на тяхното национално 
селскостопанско производство и по този начин – за предотвратяване на природни бедствия и 
намаляване на тяхното въздействие.
Етапи на проекта:
1. събиране на информация в държавите-членки за нуждите, които трябва да бъдат задоволени 
с цел насърчаване на населението да остане в селските райони (включително консултации с 
местните общности, различните заинтересовани страни и местните органи на управление);
2. определяне на проблемите и потенциала на всеки регион с оглед постигане на тази цел;
3. анализ на най-добрите практики и успешни резултати;
4. изготвяне на местни и регионални проекти за насърчаване на населението да остане в 
селските райони.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Този пилотен проект е предназначен да насърчи населението да остане в селските райони и да се 
занимава със селскостопанско производство, като по този начин се подпомага борбата с масовото 
напускане на селските райони и изоставянето на земеделието.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Проектоизменение 6337 === ENVI/6337 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Ilda 
Figueiredo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Статия 07 03 07 — „LIFE+“ (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Резерви

Общо 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Обосновка:
Държавите-членки са изправени пред значителен недостиг на финансови ресурси за управление на 
районите, включени в мрежата „Натура 2000”, и това доведе до намаляване на ефективността и 
цялостната съгласуваност на този инструмент. Самата Комисия оценява годишните разходи за 
управление на мрежата „Натура 2000” на 5,8 млрд. евро. В тази връзка, и особено предвид 
настоящата криза, е важно да не се намаляват средствата по бюджетните позиции, създадени за тази 
цел, тъй като това би довело до риска от по-нататъшна деградация на природните ценности, 
защитени видове и местообитания.
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6338 === ENVI/6338 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 04 04 01 — Фитосанитарни мерки — нови мерки
цифровите стойности и наименованието се изменят, както следва:

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 04 04 01 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
Резерви

Общо 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000

Бюджетен ред:
Позиция 17 04 04 01 — Фитосанитарни мерки — нови мерки
Обосновка:
Този бюджетен кредит следва да включва действия за борба с факторите, застрашаващи редица 
горски екосистеми, сред тях разпространението на екзотични инвазивни видове, на болести (като 
например боровата нематода и др.) и горски пожари.

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

Проектоизменение 6339 === ENVI/6339 ===

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

SECTION III — COMMISSION
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Добавя се: 32 04 18
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

32 04 18 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Статия 32 04 18 - Пилотен проект - Пълно използване на потенциала за производство на 
енергия от язовирите
Забележки:
Добавя се следният текст:
Конкретни цели на проекта:
1) оптимизиране на производството на енергия от изкуствени язовири с помощта на 
високоефективни турбини във всички случаи;
2) намаляване на зависимостта на островните области от съоръжения за производство на 
енергия от изкопаеми горива.
Мерки, които трябва да бъдат предприети:
1. инсталиране на високоефективни водноелектрически турбини;
2. инсталиране на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници 
(фотоволтаични панели и вятърни турбини) в близост до язовири;
3. изграждане на малки резервоари за обратно изпомпване;
4. инсталиране на батерийни системи за поддържане функционирането на системата за 
обратно изпомпване през цялото време, включително през нощта и когато няма вятър;
5. постоянен мониторинг и събиране на данни с цел измерване на капацитета на пилотната 
система за увеличаване на 
6. количеството произведена водноелектрическа енергия;
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Изкуствените язовири се използват за борба срещу сушата и за гарантиране наличието на вода за 
битови и хигиенни цели. В Средиземноморския регион язовирите не могат да бъдат оборудвани с 
високоефективни турбини за производство на електроенергия поради необходимостта от съхранение 
на водните ресурси, което означава, че потенциалът на язовирите за генериране на енергия не се 
използва. Един от начините за преодоляване на този проблем е инсталирането на съоръжения за 
производство на енергия от възобновяеми източници в близост до язовирите, за да може да се 
осигури водоснабдяването нагоре по течението.

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

Проектоизменение 6340 === ENVI/6340 ===

Внесено от Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Richard Seeber, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, Damien Abad

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Добавя се: 07 03 71
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

07 03 71 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000
Резерви

Общо 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — RECAP: рециклиране на местно равнище на вътрешен пластмасов скрап, 
създаден от основни региони на ЕС, преработващи полимери
Забележки:
Добавя се следният текст:
Европейската промишленост за преработка на полимери (EPCI) е голяма европейска 
индустрия, включваща 50 000 дружества, от които 85% са малки и средни предприятия (МСП), 
както и 1,6 милиона служители. Производството на EPCI достигна 45 милиона тона през 2009 
г., като Германия (23 %), Италия (16 %), Франция (12 %), Испания (8,5 %), Великобритания (8 
%) и Полша (5,5 %) са основните европейски производители на готови пластмасови изделия. 
Почти две трети от създадените пластмасови отпадъци (1,3 млн. тона пластмаса) се считат 
за „крайни” отпадъци и се изнасят за страни от Далечния Изток (основно Китай) или се 
депонират. Рециклирането на 50% от настоящите нерециклирани пластмасови отпадъци ще 
спести ежегодно около 650 000 тона пластмасови материали. Чрез увеличаването на процента 
на рециклиране този пилотен проект ще постигне целта на стратегията „Европа 2020” за 
ефективност на ресурсите.
RECAP цели да бъде пилотен проект за подобряване на рециклирането на вътрешен 
пластмасов скрап. Той ще подготви основите за (1) разработване на нови технологични 
решения за рециклиране на пластмасови отпадъци от производството и (2) създаване и 
структуриране на канали за рециклиране въз основата на устойчиви решения и технологии. 
Проектът ще позволи създаване на конкурентоспособност и заетост, удължаване на жизнения 
цикъл на пластмасовите материали и икономия на суров петрол, като направи пластмасовата 
промишленост по-отговорна.
Ще бъде изготвена пътна карта за определяне на необходимите мерки за постигане на 
окончателно устойчиво решение: формулиране на съвместни п р о е к т и  за 
научноизследователски и развойни дейности, насочени към преодоляване на технологични 
пречки, организация и структуриране на канали за рециклиране, трансфер на най-добри 
практики и технологии към общността на европейските преработватели на пластмаси, 
демонстрация на технологии за рециклиране чрез пилотни съоръжения, създаване на 
предприятия за ползване на генерираните права върху интелектуалната собственост. 
Резултатите ще бъдат разпространени в редица региони на ЕС със силно развити дейности за 
преработка на пластмаси.
Първата подцел на RECAP ще бъде извършването на сравнителна оценка на управлението на 
вътрешния скрап в няколко основни региона на ЕС от страна на преработвателите на 
пластмаси във Франция, Италия, Германия, Испания, Великобритания, Австрия и Полша. 
Всички тези региони се характеризират с тази особеност, че дейностите по преработката на 
пластмаси са концентрирани в ограничен географски периметър.
След анализа на сравнителната оценка, втората подцел на RECAP ще бъде определянето на 
най-добри практики и отправянето на препоръки за бъдещи действия, които ще бъдат 
обединени в обща методология за управление на вътрешния скрап. Ще бъдат създадени 
множество сценарии. Всеки един от тях ще бъде разделен на структурни цели (икономическа, 
финансова и политическа организация на каналите за рециклиране) и технологични цели 
(пречки пред научноизследователските и развойни дейности, които трябва да бъдат 
преодолени).
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Третата подцел на RECAP ще бъде предварителното изпълнение на един от сценариите в 
някой от регионите, проучени в рамките на проекта. Мерките като стартиране прилагането 
на проекти за научноизследователски и развойни дейности, базирани на идентифицираните 
технологични пречки, ще бъдат част от предварителното изпълнение.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Рециклирането на над 50% от крайните пластмасови отпадъци би могло да спести 650 000 тона 
такива отпадъци. Този пилотен проект представя устойчиво решение: сътрудничество в областта на 
научноизследователските и развойни дейности, трансфер на най-добри практики към европейските 
преработватели на пластмаси, демонстрация на пилотни съоръжения, създаване на предприятия за 
ползване на генерираните права върху интелектуалната собственост. Проектът ще позволи създаване 
на конкурентоспособност и заетост, удължаване на жизнения цикъл на материалите и икономия на 
суров петрол. Този пилотен проект ще направи пластмасовата промишленост по-отговорна и по този 
начин ще допринесе за изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020” за ефективност на 
ресурсите.

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

Проектоизменение 6341 === ENVI/6341 ===

Внесено от Anna Rosbach, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 03 32

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 03 32 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

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

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Почистване на морските отпадъци
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този пилотен проект цели да подпомогне държавите-членки на ЕС за изпълнение на целта, 
посочена в Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) (РДМС), за постигане на 
„добро екологично състояние” на крайбрежните и вътрешните водни басейни на ЕС до 2020 г. 
чрез екологични действия посредством използването на иновативна система за събиране 
/почистване на отпадъците. Проектът ще ангажира риболовната общност в ЕС, заедно с 
европейските предприятия за производство, преработване и рециклиране на пластмаси, с цел 
почистване на плаващите морски отпадъци в крайбрежните и вътрешните водни басейни на 
ЕС. Рибарите ще получат средства от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) за специални 
пътувания с цел събиране на плаващи морски отломки в техните крайбрежни региони.
Проектът ще използва иновативна система за тралиране, която може да събира между 2 и 8 
тона плаващи морски отломки на едно тралиране. Тази система за тралиране е разработена в 
сътрудничество с рибарите, така че морският живот да не се нарушава или да се събират 
други неща, освен плаващите морски отломки. Рибарите ще използват това тралиране в 
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крайбрежни води, а статичното тралиране може да се използва във вътрешни води. След 
почистването на морските отпадъци, рециклиращите предприятия ще направят оценка на 
потенциала за рециклирането им. Когато отпадъците не са годни за рециклиране, решението 
ще бъде оползотворяването на енергия. Въпреки това се предвижда голяма част от събраните 
отпадъци да бъдат пригодени за рециклиране.
По проекта ще се провеждат тестове за период от 2 години (юли 2012 г. - юли 2014 г.) в няколко 
държави-членки на ЕС (които ще бъдат определени след първоначална(и) оценка(и) на 
държавите-членки - юли 2012 г. съгласно РДМС). През този период по проекта ще се 
наблюдават обемите, географското местоположение и последователността на събирането на 
морските отпадъци. Проектът ще постигне това чрез онлайн система за мониторинг, чрез 
която държавите-членки ще могат да проучват проблемните области и напредъка, постигнат 
при събирането, рециклирането и почистването на крайбрежните и вътрешните водни 
басейни. Ще бъде създадена система за сравнителен анализ, с цел съдействие за по-добро 
определяне на понятието „добро екологично състояние”. При тестовете ще бъде взета предвид 
първоначалната оценка, която държавите-членки трябва да представят до юли 2012 г., и 
системата за сравнителен анализ ще бъде в съответствие с показателите, определени от 
държавите-членки (РДМС).
Предвижда се след провеждането на пилотните тестове държавите-членки да бъдат в 
състояние да поемат управлението на траловете и системите за почистване на отпадъците, 
като същевременно продължават да регистрират данните за обема, местоположението и др. 
характеристики на морските отпадъци, както и за рециклирането им. По този начин 
държавите-членки ще се сдобият с ценен инструмент (в зависимост от резултатите от 
проекта, т.е. количествата събрани морски отпадъци), което ще допринесе за предварително 
изпълнение на правните задължения, определени в Морската директива, а именно постигането 
на „добро екологично състояние” за крайбрежните и вътрешните водни басейни на ЕС. Освен 
това, след приключването на проекта и изграждането на потенциал за поемане на тези 
дейности от регионите, държавите-членки ще се сдобият с инструмент за поддържане на 
това „добро екологично състояние” за водите на ЕС.
Чрез тези екологични мерки и взаимодействието, създадено между рибарската общност 
(Европейски фонд за рибарство), промишлеността и националните органи, морските отпадъци 
не само могат да бъдат отстранени в достатъчна степен, за да се постигне „добро екологично 
състояние”, но също така може да се допринесе и за избягване изхвърлянето на морски 
отпадъци, както и за осигуряване на устойчивост на водите на ЕС и здравословна морска среда.
Ако при приключването на тестовете количествата морски отломки, открити в 
крайбрежните води на ЕС, са малки или дори незначителни, то този проект ще покаже успеха 
на държавите-членки за постигане на „добро екологично състояние” за крайбрежните и 
вътрешните води. В този случай ще има смисъл държавите-членки да продължат да 
използват основно статични тралове във вътрешните водни басейни (поставени на речни 
бентове и на други места, където няма да пречат на водното движение), за да се избегне 
достигането на морски отпадъци до крайбрежните води и това да се превърне в още по-голям 
проблем за морската среда и потенциално за човешкото здраве чрез поглъщането от морските 
организми на пластмасови микрочастици и вероятността те да навлязат в човешката 
хранителна верига.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Целта на проекта е почистването на крайбрежните и вътрешните води на ЕС, като същевременно се 
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стимулира заетостта в риболовната и рециклиращата промишленост. Той предлага на рибарите от ЕС 
работа по време на периоди, когато риболовът е забранен/не е възможен. Това означава рибарите да 
могат да получат средства по ЕФР за събирането на отломки, вместо за риболов. В зависимост от 
резултатите, проектът ще предостави ценни данни за оценка на необходимостта от увеличен 
капацитет за рециклиране и /или съоръжения за оползотворяване на енергията.

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

Проектоизменение 6342 === ENVI/6342 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 01 02

Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 01 02 700 000 700 000 700 000 700 000
Резерви

Общо 700 000 700 000 700 000 700 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Иновации за превенция на здравето: насърчаване на здравна грамотност и 
здравословно поведение
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на пилотен проект за описание и оценка 
на иновативните инициативи на политиката за обществено здравеопазване в областта на 
превенцията, като вниманието се насочи към насърчаването на здравословен начин на живот 
и развитието на здравна грамотност сред населението.
Политиките за превенция в областта на общественото здраве обхващат не само 
профилактика на заболяванията чрез намаляване на рисковите фактори или стратегии за 
анализ и диагностика, но също така включват и подобряване на общото ниво на здравна 
грамотност сред населението и активно популяризиране на здравословното поведение и начин 
на живот. Области като храненето, физическата активност, потребителското поведение, 
консумацията на тютюн и алкохол играят решаваща роля за общото здравно състояние на 
населението, и следователно могат да се разглеждат като ключови цели на политиките за 
превенция.
Настоящите политики и цели на ЕС, като например намаляване на неравнопоставеността в 
здравеопазването, и очевидният принос на здравеопазването за изпълнението на цялостната 
стратегия „ЕС 2020” изискват да се обърне по-голямо внимание на някои ценни начини за 
насърчаване на добър здравен статус на европейското население.
Следователно описанието и оценката по този пилотен проект ще целят определянето на най-
добри практики в областта на превенцията на здравето чрез развитие на здравна грамотност 
и насърчаване на здравословно поведение, както и подкрепа за разработването на сравнително 
изследване на обществените стратегии за здравна превенция, включително анализ на 
разходите и ползите и оценки на инвестиционните приоритети в сравнение с други 
обществени области на здравна превенция.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
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Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Този проект ще помогне за придобиване на по-добра представа и за разбиране на динамиката на 
общественото здравеопазване в областта на превенцията, както и на въздействието върху 
общественото здраве, резултатите и сравнителните предимства на политическите инициативи в тази 
сфера.


