
AD\808093BG.doc PE438.387v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

2009/2152(INI)

9.3.2010

СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

относно Бялата книга на Европейската комисия относно „Адаптиране 
спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“
(2009/2152(INI))

Докладчик по становище: Eva Lichtenberger



PE438.387v02-00 2/5 AD\808093BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\808093BG.doc 3/5 PE438.387v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че адаптирането спрямо изменението на климата би могло да се 
отрази на всички области на политиката на ЕС, което изисква надеждни данни по 
отношение на обсега и обхвата на необходимите изменения,

Б. като има предвид, че действащото европейско законодателство, засягащо 
непосредствено въпроси, свързани с околната страна, следва да предоставя 
систематична основа за повишаване на способността на ЕС за справяне с 
въздействията на изменението на климата,

В. като има предвид, че мерките, предприети на европейско равнище би следвало 
както в краткосрочен, така и в дългосрочен план да поставят и да отговарят на най-
високи изисквания по отношение на опазването на околната среда (включително 
адаптирането спрямо изменението на климата),

Г. като има предвид, че глобалният характер на изменението на климата, както и 
социалните и икономически последици от него би следвало да заставят Европейския 
съюз да подкрепи най-уязвимите и най-слабо развити страни,

Д. като има предвид, че успехът, постигнат досега от някои държави-членки в 
намаляването на емисиите от парникови газове, следва да бъде отчетен при 
определяне на бъдещите им задължения,

1. подчертава необходимостта от лесно достъпни и лесно разбираеми надеждни данни 
по отношение на изменението на климата, въздействието му и възможните мерки за 
адаптиране; подкрепя предложението на Комисията да се улесни обменът на 
информация и научни резултати посредством подходящи информационни 
технологии и бази данни;

2. подчертава, че съществуващите достижения на правото на ЕС в областта на 
околната среда (като например Директивата за птиците1, Директивата за 
местообитанията2, Рамковата директива за водата3 и Директивата за наводненията4) 
трябва да бъдат спазвани изцяло и последователно в целия ЕС; приветства 
намерението на Комисията да разработи в кратък срок насоки за включване на 
необходимостта от адаптиране при прилагането на достиженията на правото на ЕС; 
изисква от Комисията да упражнява напълно новите права, които член 260 на 

                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно опазването на естествените местообитания и за дивата фауна и 
флора, , OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
3 Директива 2000/60/ЕО за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за 
водите ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
4 Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, ОВ L 288, 6.11.2007 г., 
стр. 27.
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Договора от Лисабон й дава, за да изпълни ролята си на пазител на Договорите;

3. счита, че отговорността за извършване на инвестиции, съобразени с околната среда, 
следва да се споделя от всички държави-членки и заинтересовани страни; призовава 
Комисията да обмисли представянето на подходящи предложения за включване на 
адаптирането спрямо изменението на климата в Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда1 и Директивата за стратегическата екологична 
оценка2; предлага финансираните от ЕС инфраструктурни проекти да включват 
колкото е възможно по-скоро проверка на въздействието върху климата;

4. счита, че с оглед на относителния неуспех на срещата на високо равнище в 
Копенхаген за изменението на климата, е необходимо да се ускорят усилията, за да 
се гарантира предоставянето на развиващите се страни на помощта, която им е 
необходима за адаптиране, в допълнение към официалната помощ за развитие 
(ОПР) и целта от 0,7%;

5. подчертава, че приходите от търговията с квоти в рамките на Европейската схема за 
търговия с емисии, включително с квоти за въздушния и морския транспорт, следва 
да се използват за подпомагане на адаптирането на държавите-членки към 
изменението на климата в съответствие с принципа на солидарност; 

6. счита, че изследователската дейност и финансирането на технологичното развитие 
на държавите, изложени на високи разходи за адаптиране, следва да бъдат сред 
приоритетите на настоящата Седма рамкова програма и на бъдещите 
научноизследователски програми;

7. подчертава необходимостта от гарантиране на достатъчна подкрепа на най-бедните 
общности и социални групи във връзка с високите адаптационни разходи;

8. подчертава, че инвестирането в икономика с ниски емисии и насърчаването на 
енергийната ефективност и екологичното производство не трябва да водят до 
увеличаване на различията между държавите-членки.

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40, изменена с Директива 97/11/ЕО и Директива 
2003/35/ЕО.
2 Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 
среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г. стр. 30.



AD\808093BG.doc 5/5 PE438.387v02-00

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 8.3.2010 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

19
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle 
Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico 
Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine 
Manders, József Szájer


