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Изменение 1
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. съгласна е с анализа на Комисията, че 
загубата на биологично разнообразие 
струва скъпо не само на обществото 
като цяло, но и на икономическите 
субекти от сектори, пряко зависими от 
екосистемните услуги и от 
дългосрочната наличност и 
разнообразие на природните активи; 
също така споделя становището, че 
новаторството на основата на природата 
и действията за възстановяване на 
екосистеми и опазване на биологичното 
разнообразие имат значителен 
потенциал за създаване на нови умения, 
работни места и възможности за 
стопанска дейност;

1. съгласна е с анализа на Комисията, че 
загубата на биологично разнообразие 
струва скъпо не само на обществото 
като цяло, но и на икономическите 
субекти от сектори, пряко зависими от 
екосистемните услуги и от 
дългосрочната наличност и 
разнообразие на природните активи, 
като туризма и сектора на услугите, 
най-общо казано, който има най-
голям дял в икономиката на ЕС; също 
така споделя становището, че 
новаторството на основата на природата 
и действията за възстановяване на 
екосистеми и опазване на биологичното 
разнообразие имат значителен 
потенциал за създаване на нови умения, 
работни места и възможности за 
стопанска дейност; в това отношение, 
европейските институции следва да 
привлекат младежта, тъй като тя e
особено чувствителнa към въпросите, 
свързани с околната среда, и,като 
представлява бъдещето на ЕС, е 
особено загрижена по тази тема;

Or. en

Изменение 2
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. съгласна е с анализа на Комисията, че 
загубата на биологично разнообразие 
струва скъпо не само на обществото 
като цяло, но и на икономическите 
субекти от сектори, пряко зависими от 
екосистемните услуги и от 
дългосрочната наличност и 
разнообразие на природните активи; 
също така споделя становището, че 
новаторството на основата на природата 
и действията за възстановяване на 
екосистеми и опазване на биологичното 
разнообразие имат значителен 
потенциал за създаване на нови умения, 
работни места и възможности за 
стопанска дейност;

1. съгласна е с анализа на Комисията, че 
загубата на биологично разнообразие 
струва скъпо не само на обществото 
като цяло, но и на икономическите 
субекти от сектори, пряко зависими от 
екосистемните услуги и от 
дългосрочната наличност и 
разнообразие на природните активи; 
също така споделя становището, че 
новаторството на основата на природата 
и действията за възстановяване на 
екосистеми и опазване на биологичното 
разнообразие имат значителен 
потенциал за създаване на нови умения, 
работни места и възможности за 
стопанска дейност; отбелязва, че 
огромната икономическа стойност 
на биологичното разнообразие носи 
заслужаваща си възвращаемост на 
неоценимите инвестиции, отделени 
за неговото опазване;

Or. lt

Изменение 3
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява съжаление обаче, че 
Комисията в действителност не е 
направила анализ защо полаганите до 
момента усилия не са довели до успех
и дали не съществуват други, може би 
по-ефективни инструменти, вместо 
отново да се въвеждат съществуващи 
мерки, които не са довели до желания 
резултат досега;

Or. en
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Изменение 4
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява съжаление, че въпреки 
действията, предприети за справяне 
със загубата на биологично 
разнообразие, само 17% от 
местообитанията и видовете и 11% 
от ключовите екосистеми в ЕС, 
които са защитени от 
законодателството на ЕС, се 
намират в добро състояние;

Or. ro

Изменение 5
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да засили 
допълнително усилията за включване на 
биологичното разнообразие в 
разработването, прилагането и 
финансирането на други политики на 
ЕС, като по такъв начин секторните и 
бюджетните политики на ЕС станат по-
съгласувани и обезпечат спазване на 
обвързващите ангажименти във връзка с 
опазването на биологичното 
разнообразие;

2. призовава Комисията да засили 
допълнително усилията за включване на 
биологичното разнообразие в 
разработването, прилагането и 
финансирането на други политики на 
ЕС, като по такъв начин секторните и 
бюджетните политики на ЕС станат по-
съгласувани и обезпечат спазване на 
обвързващите ангажименти във връзка с 
опазването на биологичното 
разнообразие; призовава за увеличаване 
на финансирането за мерки, свързани 
с опазването на околната среда, 
както на европейско, така и на 
национално равнище;
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Or. lt

Изменение 6
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава обаче, че мерките за 
опазване на биологичното 
разнообразие в рамките на някои 
секторни политики не следва да 
създават допълнителна 
административна и регулаторна 
тежест за засегнатите страни, като
например сектора на земеделието, и 
счита, че предложеният „зелен 
елемент“ в ОСП следва да остане 
насочен към създаване на стимули за 
отделните земеделски стопани за по-
устойчиво активно земеделско 
производство;

Or. en

Изменение 7
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита за изключително важно да 
бъде запазен статусът на всички 
защитени местообитания и видове, 
регистрирани до 2020 г. в ЕС, 
включително територии, 
разположени във и отвъд зоните на 
„Натура 2000“, с оглед да бъде 
гарантиран благоприятен 
природозащитен статус за всички 
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местообитания и видове до 2050 г.;

Or. lt

Изменение 8
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че за да бъдат 
ефективни е необходимо целите за 
опазване на биологичното 
разнообразие да бъдат приложени 
чрез конкретни действия;

Or. en

Изменение 9
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява възмущение от факта, че 
Комисията е планирала едва за 2012 г. 
разработването на Стратегията за 
зелена инфраструктура, докато 
енергийните и транспортните 
коридори вече са предвидени в 
предложения пакет относно 
европейската инфраструктура; 
следователно призовава Комисията 
да ускори работата по Стратегията 
за зелена инфраструктура и да 
гарантира осъществяването на 
заложената цел № 2; приема, че 
следва да се максимизират ефектите 
от сътрудничеството между 
проектите в енергетиката, 
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транспорта и ИКТ с оглед да се 
ограничи отрицателното 
въздействие върху биологичното 
разнообразие и че само действия, 
които са съобразени с правото на 
Съюза и съответстват на
съответните политики на Съюза 
следва да бъдат финансирани от 
фондовете на ЕС;

Or. en

Изменение 10
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че мерките за защита на 
биологичното разнообразие, които се 
съдържат в съществуващото право 
на ЕС, не трябва да бъдат 
отслабвани;

Or. en

Изменение 11
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. признава, че е възможно и 
необходимо да се постигне икономика, 
основана изцяло на възобновяеми 
източници, без да се компрометират 
целите за опазване на биологичното 
разнообразие, и че, напротив, подобна 
икономика би могла да допринесе за 
постигането на тези цели; в този 
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контекст, счита за необходимо да 
бъдат въведени допълнителни 
предпазни мерки по отношение на 
източниците, ефективността и 
количеството на биомасата, 
използвана за производство на 
енергия;

Or. en

Изменение 12
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че една от причините, поради 
които не успяхме да обърнем 
продължаващата тенденция на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемите в световен план, е 
непълното ни разбиране за сложността 
на биологичното разнообразие и 
взаимодействията на неговите части 
помежду си и с околната среда, 
включително ценността на 
биологичното разнообразие за 
сегашните и бъдещите поколения; 
отново потвърждава, че науката за 
биологичното разнообразие е 
необходимата опора за всяко едно 
прилагане на политиките;

4. счита, че една от причините, поради 
които не успяхме да обърнем 
продължаващата тенденция на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемите в световен план, е 
непълното ни разбиране за сложността 
на биологичното разнообразие и 
взаимодействията на неговите части 
помежду си и с околната среда, 
включително ценността на 
биологичното разнообразие за 
сегашните и бъдещите поколения; 
отново потвърждава, че науката за 
биологичното разнообразие е 
необходимата опора за всяко едно 
прилагане на политиките; счита за 
неприемливо както от етична, така 
и от икономическа гледна точка, ако 
опитът да се преустанови загубата
на биологично разнообразие претърпи 
неуспех, тъй като бъдещите 
поколения няма да могат да се 
ползват от нормалните функции на 
екосистемите и благосъстоянието, 
създавано от природните активи;

Or. lt
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Изменение 13
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че една от причините, поради 
които не успяхме да обърнем 
продължаващата тенденция на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемите в световен план, е 
непълното ни разбиране за сложността 
на биологичното разнообразие и 
взаимодействията на неговите части 
помежду си и с околната среда, 
включително ценността на 
биологичното разнообразие за 
сегашните и бъдещите поколения; 
отново потвърждава, че науката за 
биологичното разнообразие е 
необходимата опора за всяко едно 
прилагане на политиките;

4. счита, че една от причините, поради 
които не успяхме да обърнем 
продължаващата тенденция на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемите в световен план, е 
непълното ни разбиране за сложността 
на биологичното разнообразие и 
взаимодействията на неговите части 
помежду си и с околната среда, 
включително ценността на 
биологичното разнообразие за
сегашните и бъдещите поколения; 
отново потвърждава, че науката за 
биологичното разнообразие е 
необходимата опора за всяко едно 
прилагане на политиките и подчертава 
необходимостта от това да 
продължи повишаването на 
общественото съзнание и 
установяването на обвързващи 
ангажименти, които спомагат за 
постигане на обрат в процеса довел до 
критичното положение на 
екосистемите;

Or. en

Изменение 14
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради това подчертава 5. поради това подчертава 
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необходимостта от повече инвестиции в 
научни изследвания на биологичното 
разнообразие – също така и по линия
на програмата „Хоризонт 2020“, които
ще ни дадат по-добро разбиране на 
биологичното разнообразие, от една 
страна, и от друга страна чрез 
иновативни концепции ще допринесат 
за нови усъвършенствани политики и 
управленски стратегии;

необходимостта от повече инвестиции в 
научни изследвания на биологичното 
разнообразие в рамките на програмата 
„Хоризонт 2020“ и едно или повече от 
съответните „обществени 
предизвикателства“ с оглед да бъде 
избегната фрагментацията на 
изследователската политика; счита, 
че подобно потенциално увеличаване 
на финансирането за изследвания на 
биологичното разнообразие би могло 
да бъде постигнато в рамките на 
общите налични средства поради 
ниската усвояемост; счита, че 
научните изследвания биха могли да 
ни дадат по-добро разбиране на 
биологичното разнообразие, от една 
страна, и от друга страна чрез 
иновативни концепции ще допринесат 
за нови усъвършенствани политики и 
управленски стратегии;

Or. en

Изменение 15
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради това подчертава 
необходимостта от повече инвестиции в 
научни изследвания на биологичното 
разнообразие – също така и по линия на 
програмата „Хоризонт 2020“, които ще 
ни дадат по-добро разбиране на 
биологичното разнообразие, от една 
страна, и от друга страна чрез 
иновативни концепции ще допринесат 
за нови усъвършенствани политики и 
управленски стратегии;

5. поради това подчертава 
необходимостта от повече инвестиции в 
научни изследвания на биологичното 
разнообразие, опазването и 
екологията – също така и по линия на 
програмата „Хоризонт 2020“, които ще 
ни дадат по-добро разбиране на 
биологичното разнообразие и неговата 
значимост за всички аспекти от 
човешката дейност, от една страна, и 
от друга страна чрез иновативни 
концепции ще допринесат за нови 
усъвършенствани политики и стратегии 
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за управление и развитие;

Or. en

Изменение 16
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава значението на това да 
се показва на гражданите на ЕС, 
особено в настоящия икономически 
климат, че опазването на 
биологичното разнообразие не 
противоречи на устойчивото 
икономическо и социално развитие; за 
тази цел отправя искане за 
популяризиране на успешни проекти и 
разпространение на информация до 
обществеността относно 
приложимостта на природосъобразно 
икономическо развитие в зони на 
значително културно и природно 
наследство, каквато е мрежата 
„Натура 2000“;

Or. en

Изменение 17
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията във 
възможно най-кратки срокове да 
изясни какъв ефект имат 
биологичните горива върху 
биологичното разнообразие, 
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включително въздействието на 
непрякото ползване на земята;

Or. nl

Изменение 18
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава необходимостта от 
мултидисциплинарен и 
трансграничен подход в научните 
изследвания по отношение на 
биологичното разнообразие, тъй като 
то е вътрешно свързано с екология, 
генетика, епидемиология, 
климатология, икономика, социална 
антропология, теоретично 
моделиране и т.н.; набляга на 
необходимостта от научно 
обосновани политики за устойчиво 
управление на екосистемите и 
природните ресурси, по-специално в 
жизнено важни сектори в 
икономическо и социално отношение 
като селско стопанство, рибарство и 
горско стопанство;

Or. en

Изменение 19
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за установяване на 
критерии за устойчивост по 
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отношение на твърдите биологични 
горива;

Or. nl

Изменение 20
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита за жизнено важно наличните 
научни данни относно биологичното 
разнообразие, примерите за добри 
практики на спиране на загубата на 
биологично разнообразие и 
информацията относно потенциала за 
новаторство на основата на природата 
да бъдат по-широко известни и да бъдат 
споделяни сред лицата, разработващи 
политики, и ключовите заинтересовани 
страни;

6. счита за жизнено важно наличните 
научни данни относно биологичното 
разнообразие, примерите за добри 
практики на спиране на загубата на 
биологично разнообразие и 
информацията относно потенциала за 
новаторство на основата на природата 
да бъдат по-широко известни и да бъдат 
споделяни сред лицата, разработващи 
политики, и ключовите заинтересовани 
страни; тъй като подобни 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) следва да играят
съществена роля при подпомагане на 
предоставянето на нови 
възможности и инструменти;

Or. en

Изменение 21
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита за жизнено важно наличните 
научни данни относно биологичното 
разнообразие, примерите за добри 
практики на спиране на загубата на 

6. счита за жизнено важно наличните 
научни данни относно биологичното 
разнообразие, примерите за най-добри
практики на спиране на загубата на 
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биологично разнообразие и 
информацията относно потенциала за 
новаторство на основата на природата 
да бъдат по-широко известни и да бъдат 
споделяни сред лицата, разработващи 
политики, и ключовите заинтересовани 
страни;

биологично разнообразие и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие и информацията относно 
потенциала за новаторство и развитие
на основата на природата да бъдат по-
широко известни и да бъдат споделяни 
сред лицата, разработващи политики, и 
ключовите заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 22
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита за жизнено важно 
наличните научни данни относно 
биологичното разнообразие, 
примерите за добри практики на 
спиране на загубата на биологично
разнообразие и информацията 
относно потенциала за новаторство, 
базиращо се на околната среда,да 
бъдат по-добре познати и споделяни 
сред разработващите политики
кръгове, и ключовите заинтересовани 
страни; ето защо приветства 
Комисията за създаването на 
платформата на ЕС „Бизнес и 
биологично разнообразие“, и я
Комисията да продължи да развива 
платформата и да съдейства за по-
голямо сътрудничество в Европа 
между администрацията и бизнеса, 
включително МСП;

Or. en

Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава съдържанието на уеб 
портала „Информационна система за 
биологичното разнообразие в Европа“ 
(BISE), да бъде достъпно на всички 
официални езици в ЕС с цел да 
допринесе за обмен на данни и 
информация;

Or. ro

Изменение 24
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава държавите-членки 
неотложно да направят преглед на 
прилагането на Директивата за 
местообитанията, което създава в 
много държави-членки 
административна тежест, свързана
с високи разходи и загуба на време;

Or. en

Изменение 25
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията и 
държавите-членки да обмислят 
представянето на график като част 
от специалните мерки за 
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картографиране и оценка на 
екосистемните услуги в Европа, 
което ще позволи вземането на 
целенасочени и ефективни мерки, за 
спиране на загубата на биологично 
разнообразие и на влошаването на 
екосистемните услуги;

Or. ro

Изменение 26
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да обмисли 
дали по-силно ударение върху мерките 
за смекчаване (което включва 
осигуряване на повече 
местообитания, разширяване на 
местообитания, планове за 
настаняване на видове и др.) спрямо 
подготовката на основна 
документация, събиране на данни и 
опазване на място на видове, би имало 
по-благотворно въздействие върху 
биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 27
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. призовава Комисията да направи 
преглед на това доколко действащият 
регулационен режим адекватно 
стимулира стратегии за увеличаване 
на биологичното разнообразие и да 
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предложи ефективни от гледна 
точка на разходите решения, които 
да пренасочат изразходването на 
средства за биологично разнообразие 
от бюрокрация към неговото опазване 
и увеличаване;

Or. en

Изменение 28
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 6г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. призовава Комисията да направи 
преглед на категориите защитени 
европейски видове и да гарантира, че 
вниманието е насочено към видовете, 
които са изложени на най-голям риск;

Or. en

Изменение 29
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства намерението на 
Комисията да реформира, постепенно да 
намали и да прекрати вредните 
субсидии в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ и споделя становището, 
че добре разработените, основани на 
пазара инструменти, насочени към 
интернализиране на външните разходи 
за потребление и производствени 
дейности, свързани с околната среда, 
допринасят за постигането на целта за 

7. приветства намерението на 
Комисията да реформира, постепенно да 
намали и да прекрати вредните 
субсидии в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ и споделя становището, 
че добре разработените, основани на 
пазара инструменти, насочени към 
интернализиране на външните разходи 
за потребление и производствени 
дейности, свързани с околната среда, 
допринасят за постигането на целта за 
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спиране на загубата на биологично 
разнообразие, ако са съчетани със 
стимули за зелени инвестиции в 
засегнатите сектори;

спиране на загубата на биологично 
разнообразие, ако са съчетани със 
стимули за зелени инвестиции в 
засегнатите сектори; с оглед 
започналите преговори по 
Многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014-2020 г., ЕК 
следва да има предвид огромната 
необходимост да бъдат отделени 
достатъчно финансови средства, за 
цялостно постигне на целите, 
заложени в стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.;

Or. en

Изменение 30
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства намерението на 
Комисията да реформира, постепенно да 
намали и да прекрати вредните 
субсидии в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ и споделя становището, 
че добре разработените, основани на
пазара инструменти, насочени към 
интернализиране на външните разходи 
за потребление и производствени 
дейности, свързани с околната среда, 
допринасят за постигането на целта за 
спиране на загубата на биологично 
разнообразие, ако са съчетани със 
стимули за зелени инвестиции в 
засегнатите сектори;

7. приветства намерението на 
Комисията да реформира, постепенно да 
намали и да прекрати вредните 
субсидии в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“ и споделя становището, 
че добре разработените, основани на 
пазара инструменти, насочени към 
интернализиране на външните разходи 
за потребление и производствени 
дейности, свързани с околната среда, 
допринасят за постигането на целта за 
спиране на загубата на биологично 
разнообразие и биха могли да се 
съчетаят със стимули за зелени 
инвестиции в засегнатите сектори;

Or. en

Изменение 31
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да приемат
интегрирани стратегии, които 
позволяват опознаване на 
природните ценности и 
характеристиките на културното 
наследство във всяка географска 
област, както и на необходимите 
условия за тяхното поддържане. С 
цел опазване на биологичното 
разнообразие и на всички видове следва 
да вземат предвид специфичните 
екосистеми, което включва селското 
стопанство, водите и други 
минимални необходими условия;

Or. es

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. предвид факта, че в резултат на 
промишлени и земеделски дейности, 
както и поради изменението на 
климата, питейната вода се е 
превърнала в оскъден ресурс, призовава 
Комисията и държавите-членки да 
приемат до 30 Юни 2012 г. стратегия 
и план за действие на ЕС за опазване и 
ефикасно използване на питейната 
вода;

Or. ro
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Изменение 33
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. признава, че биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги 
предоставят значими нематериални 
придобивки за промишлеността и 
други икономически субекти; 
приканва организациите, 
представляващи частния сектор, да 
излязат с предложения как най-добре 
да бъде опазено и възстановено 
биологичното разнообразие в значим 
мащаб;

Or. en

Изменение 34
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията  да изследва
без прекъсване въздействието на нови 
и съществуващи политики, 
включително на забраната за 
продажба на продукти от тюлени в 
ЕС, политиката върху биологичното 
разнообразие в държавите-членки на 
ЕС и в други засегнати държави, 
включително членове на ЕАСТ и 
OCTA (Оценка на заплахата от 
организирана престъпност);

Or. da



PE480.542v01-00 22/22 AM\889189BG.doc

BG

Изменение 35
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. приветства опитите за 
разработване на методологии за 
установяване на отчетност на  
„отпечатъка“ върху  биологичното 
разнообразие за продукти и 
икономически дейности; отбелязва 
понятия като „липса на нетна
загуба“ и „компенсиране за биологично 
разнообразие“; счита, че това не 
влиза в противоречие със 
стратегиите за предотвратяване и 
намаляване на отрицателните 
въздействия, които следва да имат 
приоритет когато е възможно.

Or. en


