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Изменение 1
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, 
особено това за обществените 
поръчки и концесиите, така че да 
гарантира обществената 
собственост и управлението на 
водите и водните услуги;

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо;
следователно тя не трябва да бъде 
източник на неоправдана печалба и 
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП);

Or. en

Изменение 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 
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достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, особено 
това за обществените поръчки и 
концесиите, така че да гарантира 
обществената собственост и 
управлението на водите и водните 
услуги;

достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, особено 
това за обществените поръчки и 
концесиите;

Or. de

Изменение 3
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, 

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия и държавите 
членки да гарантират обществената 
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особено това за обществените 
поръчки и концесиите, така че да 
гарантира обществената собственост и 
управлението на водите и водните 
услуги;

собственост и управлението на водите и 
водните услуги;

Or. en

Изменение 4
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, особено 
това за обществените поръчки и 
концесиите, така че да гарантира 
обществената собственост и 
управлението на водите и водните 
услуги;

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, особено 
това за обществените поръчки и 
концесиите, така че да гарантира 
запазване или съответно 
възстановяване на изключителната 
публична собственост и управление на 
водите и водните услуги;

Or. de

Изменение 5
Jarosław Leszek Wałęsa



PE486.133v01-00 6/32 AM\897504BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба, както и че 
достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално 
право; подчертава, че устойчивото 
използване на водите е необходимо за 
околната среда и здравето и играе 
основна роля в цикъла за регулиране на 
климата; отново заявява, че 
„управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на 
вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA 
(2004) 0183 на ЕП) и приканва 
Европейската комисия да преразгледа 
съответното законодателство, особено 
това за обществените поръчки и 
концесиите, така че да гарантира 
обществената собственост и 
управлението на водите и водните 
услуги;

1. заявява, че водата е общ ресурс за 
човечеството и обществено благо и 
следователно не трябва да бъде 
източник на печалба от търговска 
дейност, както и че достъпът до вода 
трябва да представлява основно и 
универсално право; подчертава, че 
устойчивото използване на водите е 
необходимо за околната среда и 
здравето и играе основна роля в цикъла 
за регулиране на климата; отново 
заявява, че „управлението на водните 
ресурси не следва да бъде предмет на 
правилата на вътрешния пазар“ 
(Резолюция P5_TA (2004) 0183 на ЕП) и 
приканва Европейската комисия да 
преразгледа съответното 
законодателство, особено това за 
обществените поръчки и концесиите, 
така че да гарантира обществената 
собственост и управлението на водите и 
водните услуги, както и правилното ѝ 
разпределение;

Or. pl

Изменение 6
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отново подчертава, че съгласно 
законодателството на ЕС услугите 
по водоснабдяване се считат за услуги 
от общ икономически интерес, които 
могат да бъдат извършвани от 
обществените органи или да бъдат 
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делегирани на публични или частни 
субекти; подчертава, че при 
регулирането и предоставянето на 
услуги по водоснабдяване следва да се 
спазват принципите на 
непрекъснатост на обслужването, 
качество, сигурност на доставките, 
равен достъп, достъпни цени, 
социална, културна и екологична 
приемливост, принципа 
„замърсителят плаща“, като в 
същото време се поддържат най-
високите стандарти за екологична 
устойчивост и ефикасност;

Or. en

Изменение 7
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори още 
повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода засяга
неизменно цялата територия на някои 
държави членки;

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори още 
повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода и 
сушата засягат неизменно цялата 
територия на някои държави членки;

Or. es

Изменение 8
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори 
още повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода засяга 
неизменно цялата територия на някои 
държави членки;

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво; понастоящем 
недостигът на вода засяга неизменно 
цялата територия на някои държави 
членки;

Or. en

Изменение 9
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори още 
повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода засяга 
неизменно цялата територия на някои 
държави членки;

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори още 
повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода засяга 
неизменно цялата територия на някои 
държави членки; призовава за 
изключителна предпазливост по 
отношение на възможното сериозно 
отрицателно въздействие върху 
околната среда на схемите за 
проектиране на отклонения или 
модификации на съществуващите 
речни течения и потоци, които биха 
могли сериозно да увеличат заплахата 
за устойчивостта на водните ресурси 
и екологичното равновесие; припомня, 
че използването на инсталации за 
обезсоляване на водите за намаляване 
на недостига на вода може да е 
наложително в някои региони, но че 
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във всички случаи те следва да 
съответстват на най-строгите 
екологични стандарти както по 
отношение на местоположението 
им, така и на степента на 
потребление на енергия и на 
безопасното обезвреждане на 
извлечената сол;

Or. en

Изменение 10
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори още 
повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода засяга 
неизменно цялата територия на някои 
държави членки;

2. изразява загриженост, че в много 
региони в Европа балансът между 
нуждата от вода и наличните ресурси е 
достигнал критично ниво и че 
изменението на климата може дори още 
повече да влоши ситуацията; 
понастоящем недостигът на вода засяга 
неизменно цялата територия на някои 
държави членки; подчертава, че 
изменението на климата и 
произтичащите от това променливи 
метеорологични условия засягат в 
значителна степен качеството и 
наличието на европейските водни 
ресурси, че се очаква делът на 
районите с голям недостиг на вода в 
Европа да нарасне от днешните 19 % 
до 35 % през 2070 г. и че свързаните с 
климата екстремни метеорологични 
събития представляват още едно 
предизвикателство пред ефикасното 
управление на водите; подчертава, че 
местните, регионалните и 
националните мерки за адаптация 
могат да бъдат ефективни 
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единствено, ако се координират на 
равнището на ЕС, а практиките за 
ефективно управление на водите 
следва да бъдат включени в други 
секторни политики, например в 
областта на селското стопанство, 
енергетиката, сближаването и 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 11
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че в същото време има 
държави, които не страдат от 
недостиг на вода, но срещат 
затруднения при управлението на 
излишъка от вода, натрупан в 
резултат на редовни или обилни 
валежи от дъжд, наводнения, ерозии 
на реките и замърсяване, засягащо 
речните корита и крайбрежните 
райони, както и на последствията от 
тези явления за местното население, 
както става ясно от много получени 
петиции;

Or. en

Изменение 12
Peter Jahr

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост, че 4. изразява загриженост, че 
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понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че целостта на
водите на ЕС далеч не е приемлива, и 
че целите на други политики на ЕС 
включително на промишлеността, 
селското стопанство и транспорта, 
често са в открито противоречие с 
целите за „опазване на водите“;

понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем в 
някои държави членки; състоянието на 
текущото прилагане показва, че някои 
държави членки изостават от графика и 
че положението с водите в ЕС далеч не
е приемливо, и че в други политики на 
ЕС целите за „опазване на водите“ 
често не се преследват достатъчно 
последователно;

Or. de

Изменение 13
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост, че 
понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че целостта на 
водите на ЕС далеч не е приемлива, и че 
целите на други политики на ЕС 
включително на промишлеността, 
селското стопанство и транспорта, често 
са в открито противоречие с целите за 
„опазване на водите“;

4. изразява загриженост, че 
понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че цялостната 
канализационна система на водите на 
ЕС далеч не е приемлива, и че целите на 
други политики на ЕС включително на 
промишлеността, селското стопанство и 
транспорта, често са в открито 
противоречие с целите за „опазване на 
водите“;

Or. es

Изменение 14
Nikolaos Chountis
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост, че 
понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че целостта на 
водите на ЕС далеч не е приемлива, и че 
целите на други политики на ЕС 
включително на промишлеността, 
селското стопанство и транспорта, често 
са в открито противоречие с целите за 
„опазване на водите“;

4. изразява загриженост, че 
понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че целостта на 
водите на ЕС далеч не е приемлива, и че 
целите на други политики на ЕС 
включително на промишлеността, 
енергетиката, селското стопанство и 
транспорта, често са в открито 
противоречие с целите за „опазване на 
водите“; подчертава, че доброто 
управление на водите трябва да бъде 
интегрирано във всички европейски 
политики в секторите, които 
използват и замърсяват водите;

Or. en

Изменение 15
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост, че 
понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че целостта на 
водите на ЕС далеч не е приемлива, и че 
целите на други политики на ЕС 
включително на промишлеността, 
селското стопанство и транспорта, често 
са в открито противоречие с целите за 

4. изразява загриженост, че 
понастоящем в областта на прилагането 
на РДВ, неефективното прилагане и 
изпълнение остава основен проблем; 
състоянието на текущото прилагане 
показва, че някои държави членки 
изостават от графика и че целостта на 
водите на ЕС далеч не е приемлива, и че 
целите на други политики на ЕС 
включително на промишлеността, 
селското стопанство и транспорта, често 
са в открито противоречие с целите за 
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„опазване на водите“; „опазване на водите“; изразява 
надежда, че текущата реформа на 
Общата селскостопанска политика 
ще вземе предвид проблемите, 
свързани с управлението на водите в 
селското стопанство и ще ограничи 
замърсяването на водите от този 
сектор;

Or. en

Изменение 16
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. насърчава Комисията да се бори с 
прахосването на водните ресурси в 
резултат например на излишъка на 
произвежданите храни и 
напояването, като въведе 
законодателство относно 
ефикасността на водоползването, 
както и да проучи и да докладва на 
Парламента относно въздействието 
от преминаването към биоикономика 
на водоползването;

Or. en

Изменение 17
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че градските отпадъчни води 
представляват един от най-значителните 
замърсители на водната среда и че 

5. счита, че градските отпадъчни води 
представляват един от най-значителните 
замърсители на водната среда, на 
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успешното прилагане на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни 
води има значително влияние върху 
качеството на водите във всички 
държави членки и по този начин върху 
успешното прилагане на РДВ;

реките и на крайбрежията и че 
успешното прилагане на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни 
води има значително влияние върху 
качеството на водите във всички 
държави членки и по този начин върху 
успешното прилагане на РДВ;

Or. es

Изменение 18
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. обръща внимание на сериозното 
въздействие от такова замърсяване 
върху здравето на човека, както 
сочат и петиции, получени от 
Ирландия (Галуей), Франция (Бретан) 
и други държави членки и припомня 
своята резолюция относно 
управлението на водите, която 
насочи вниманието към опасните 
равнища на замърсяване на водите в 
резултат на лошо управление или на 
незаконни депа за отпадъци и 
кариери, довело до проникването на 
отпадъци в подземните води и 
водоеми (nappes phréatiques) и до и 
замърсяването им;

Or. en

Изменение 19
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че въпреки напредъка, 
постигнат в прилагането на Директивата 
за пречистването на градските 
отпадъчни води, все още има пропуски 
по отношение на степените на 
съответствие на канализационните 
системи и/или по отношение на 
пречистването; призовава Комисията да 
предостави по-голяма подкрепа за 
финансиране на пречиствателни 
станции за отпадъчни води и 
инфраструктура на канализационните 
системи в ЕС;

6. отбелязва, че въпреки напредъка, 
постигнат в прилагането на Директивата 
за пречистването на градските 
отпадъчни води, все още има пропуски 
по отношение на степените на 
съответствие на канализационните 
системи и/или по отношение на 
пречистването; призовава Комисията да 
предостави по-голяма подкрепа за 
финансиране на пречиствателни 
станции за отпадъчни води и 
дребномащабна и едромащабна 
инфраструктура на канализационните 
системи в ЕС;

Or. es

Изменение 20
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че въпреки напредъка, 
постигнат в прилагането на Директивата 
за пречистването на градските 
отпадъчни води, все още има пропуски 
по отношение на степените на 
съответствие на канализационните 
системи и/или по отношение на 
пречистването; призовава Комисията да 
предостави по-голяма подкрепа за 
финансиране на пречиствателни 
станции за отпадъчни води и 
инфраструктура на канализационните 
системи в ЕС;

6. отбелязва, че въпреки напредъка, 
постигнат в прилагането на Директивата 
за пречистването на градските 
отпадъчни води, все още има пропуски 
по отношение на степените на 
съответствие на канализационните 
системи и/или по отношение на 
пречистването; призовава Комисията да 
предостави по-голяма подкрепа за 
финансиране на пречиствателни 
станции за отпадъчни води и 
инфраструктура на канализационните 
системи в ЕС, включително 
повторното използване на 
пречистени отпадъчни води за 
напояване и за промишлени цели;

Or. en
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Изменение 21
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва също, че от 1988 г. насам 
сред петициите, отнасящи се до жалби 
по повод околната среда, адресирани до 
Комисията по петиции, 589 от тези 
петиции (Испания 166, Обединено 
кралство 129, Германия 97, Италия 60, 
Франция 55, Гърция 34, Холандия 16, 
Португалия 16, Полша 4, Румъния 4, 
Финландия 3, България 2, Унгария 2 и 
Словения 1) понякога подписани 
съвместно от няколко лица (виж 
Петиция 0784/2007, подписана от 2036 
лица), се отнасят до качеството и 
количеството вода в държавите членки; 
признава, че тези петиции са 
доказателство, че водата е 
изключително сериозен проблем за 
гражданите на Европейския съюз;

7. отбелязва също, че от 1988 г. насам 
сред петициите, отнасящи се до жалби 
по повод околната среда, адресирани до 
Комисията по петиции, 601 от тези 
петиции (Испания 166, Обединено 
кралство 129, Германия 97, Италия 60, 
Франция 55, Гърция 34, Холандия 16, 
Португалия 16, Ирландия 12, Полша 4, 
Румъния 4, Финландия 3, България 2, 
Унгария 2 и Словения 1) понякога 
подписани съвместно от няколко лица 
(виж Петиция 0784/2007, подписана от 
2036 лица), се отнасят до качеството и 
количеството вода в държавите членки; 
признава, че тези петиции са 
доказателство, че водата е 
изключително сериозен проблем за 
гражданите на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 22
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. отбелязва, че според проучване на 
Евробарометър (от март 2012 г.) 68 % 
от европейците считат, че 
съществуват сериозни проблеми с 
количеството и качеството на 
водата, осем на всеки десет считат, 
че химическото замърсяване е заплаха 
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за водната среда, 62 % са на мнение, 
че не са достатъчно добре 
информирани за проблемите, свързани 
с подземните води, езерата, реките и 
крайбрежните водни басейни в 
техните държави, докато според 67 
% най-ефективният начин за 
справяне с проблемите с 
водоснабдяването би бил 
повишаването на информираността 
относно тези проблеми, а 73 % от 
европейските граждани считат, че 
ЕС следва да предложи допълнителни 
мерки за справяне с проблемите с 
водоснабдяването в Европа;

Or. en

Изменение 23
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. напомня на държавите членки за 
задълженията им по силата на РДВ за 
постигане на добро състояние на водите 
до 2015 г. и призовава държавите
членки и Комисията да предприемат 
всички необходими мерки и да 
предоставят достатъчно финансиране и 
техническа помощ, за да бъдат 
постигнати тези цели за качество на 
водата; счита, че участието на 
гражданите, на екологичните 
неправителствени организации и на 
гражданското общество е от съществено 
значение за успешното прилагане на 
РДВ и за устойчивото управление на 
околната среда като цяло;

8. напомня на държавите членки за 
задълженията им по силата на РДВ за
постигане на добро състояние на водите 
до 2015 г. и призовава държавите 
членки и Комисията да предприемат 
всички необходими мерки и да 
предоставят достатъчно финансиране и 
техническа помощ, за да бъдат 
постигнати тези цели за качество на 
водата; счита, че участието на 
гражданите, на компетентните 
органи от различните равнища на 
управление, на производствените 
сектори, на екологичните 
неправителствени организации и на 
гражданското общество е от съществено 
значение за успешното прилагане на 
РДВ и за устойчивото управление на 
околната среда като цяло;
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Or. es

Изменение 24
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. напомня на държавите членки за 
задълженията им по силата на РДВ за 
постигане на добро състояние на водите 
до 2015 г. и призовава държавите 
членки и Комисията да предприемат 
всички необходими мерки и да 
предоставят достатъчно финансиране и 
техническа помощ, за да бъдат 
постигнати тези цели за качество на 
водата; счита, че участието на 
гражданите, на екологичните 
неправителствени организации и на 
гражданското общество е от съществено 
значение за успешното прилагане на 
РДВ и за устойчивото управление на 
околната среда като цяло;

8. напомня на държавите членки за 
задълженията им по силата на РДВ за 
постигане на добро състояние на водите 
до 2015 г. и призовава държавите 
членки и Комисията да предприемат 
възможно най-бързо всички
необходими мерки и да предоставят 
достатъчно финансиране и техническа 
помощ, за да бъдат постигнати тези 
цели за качество на водата; счита, че 
участието на гражданите, на 
екологичните неправителствени 
организации и на гражданското 
общество е от съществено значение за 
успешното прилагане на РДВ и за 
устойчивото управление на околната 
среда като цяло;

Or. de

Изменение 25
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. приканва Европейската комисия да 
бъде по-решителна в разследванията 
си и следователно много по-малко 
пасивна и отстъпваща;

заличава се

Or. en
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Изменение 26
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. приканва Европейската комисия да 
бъде по-решителна в разследванията си 
и следователно много по-малко 
пасивна и отстъпваща;

9. призовава Европейската комисия да 
следи внимателно прилагането на 
Рамковата директива за водите от 
държавите членки, за да гарантира, 
че то се извършва правилно и 
ефективно; посочва, че в много случаи 
петициите разкриват проблеми, 
свързани с транспонирането и 
правилното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта 
на водите и приканва Европейската 
комисия да бъде по-решителна в 
разследванията си, особено при 
разглеждането на петициите;

Or. en

Изменение 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. приканва Европейската комисия да 
бъде по-решителна в разследванията си 
и следователно много по-малко 
пасивна и отстъпваща;

9. приканва Европейската комисия да 
бъде по-решителна в разследванията си 
по отношение на конкретното 
прилагане на РДВ и последователно да 
подтиква държавите членки към 
отбелязване на конкретен напредък;

Or. de
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Изменение 28
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че, след като водата е 
общ обществен ресурс, следва да бъде 
установено какъв процент на 
разходите се определя от такси и 
тарифи;

Or. lt

Изменение 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, селското стопанство 
и промишлеността, които оказват 
голямо въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве и са 
отговорни за лошото качество на 
водата; призовава в следствие на това за
спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите като водят до 
прекомерното им използване, както и 
за отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички;

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, селското стопанство 
и промишлеността, които оказват 
въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве и са смятани за
отговорни за лошото състояние на 
водата; призовава в следствие на това за
по-целенасочено създаване на стимули
за ефективно управление на водите и 
насочени по-специално към бедното 
население и населението в селските 
райони, така че да се осигури достъп до 
вода за всички;

Or. de
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Изменение 30
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, селското стопанство 
и промишлеността, които оказват 
голямо въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве и са 
отговорни за лошото качество на водата; 
призовава в следствие на това за 
спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите като водят до 
прекомерното им използване, както и
за отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички;

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, 
градоустройствените дейности, 
селското стопанство, промишлеността
и енергетиката, които оказват голямо 
въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве и са отговорни за 
лошото качество на водата; призовава в 
следствие на това за отделяне на 
средства за целеви субсидии, насочени 
по-специално към бедното население и 
населението в селските райони, за да се 
гарантира ефикасното управление на 
водите и да се ограничи 
въздействието върху околната среда;

Or. en

Изменение 31
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, селското 
стопанство и промишлеността, 
които оказват голямо въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве и са 
отговорни за лошото качество на водата; 
призовава в следствие на това за 

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, порочните или 
незаконни земеделски и промишлени 
практики, които оказват голямо 
въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве и са отговорни за 
лошото качество на водата; призовава в 



PE486.133v01-00 22/32 AM\897504BG.doc

BG

спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите като водят до 
прекомерното им използване, както и за 
отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички;

следствие на това за спиране на 
субсидиите, които подкопават 
стимулите за ефективно управление на 
водите като водят до прекомерното им 
използване, както и за отделяне на 
средства за целеви субсидии, насочени 
по-специално към бедното население и 
населението в селските райони, така че 
да се осигури достъп за всички;

Or. en

Изменение 32
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, селското стопанство 
и промишлеността, които оказват 
голямо въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве и са 
отговорни за лошото качество на водата; 
призовава в следствие на това за 
спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите като водят до 
прекомерното им използване, както и за 
отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички;

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, липсата на 
контрол върху качеството на водите 
от страна на компетентните органи,
селското стопанство и промишлеността, 
които оказват голямо въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве и са 
отговорни за лошото качество на водата; 
призовава в следствие на това за 
спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите като водят до 
прекомерното им използване, както и за 
отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички;

Or. es
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Изменение 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително 
депата за отпадъци, селското стопанство 
и промишлеността, които оказват 
голямо въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве и са 
отговорни за лошото качество на водата; 
призовава в следствие на това за 
спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите като водят до 
прекомерното им използване, както и за 
отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички;

10. насочва вниманието към наличието 
на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции, включително 
депата за отпадъци, селското стопанство 
и промишлеността, които оказват 
голямо въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве, и са 
отговорни за лошото качество на водата; 
призовава в следствие на това за 
спиране на субсидиите, които 
подкопават стимулите за ефективно 
управление на водите, като водят до 
прекомерното им използване, както и за 
отделяне на средства за целеви 
субсидии, насочени по-специално към 
бедното население и населението в 
селските райони, така че да се осигури 
достъп за всички и водата да се 
разпредели в региони, изпитващи 
недостиг, по-специално в тези, които 
са отдалечени от големи градски 
агломерации, оборудвани с водна 
инфраструктура;

Or. pl

Изменение 34
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява съжаление, че в 
предложението на Европейската 
комисия за изменение на РДВ 
(COM(2011)0876) се добавят само 15 

11. изразява съжаление, че в 
предложението на Европейската 
комисия за изменение на РДВ 
(COM(2011)0876) се добавят само 15 
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нови химични вещества от списък от 
2000 потенциално опасни вещества, 
които следва да се наблюдават и 
намаляват, както и че то не успява да 
определи ясни графици за постепенно 
премахване на най-опасните химикали, 
въпреки изричните законови 
изисквания, договаряни от 2000 г. 
насам; поради това отправя искане към 
комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните в 
препоръките си към Комисията да 
обърне специално внимание на 
приоритетните вещества, споменати по-
горе, които много често се определят от 
вносителите на петиции като „токсични 
и радиоактивни отпадъци“ с оглед на 
високата степен на риск, който те 
представляват като замърсители на 
водата и за човешкото здраве;

нови химични вещества от списък от 
2000 потенциално опасни вещества, 
които следва да се наблюдават и 
намаляват, както и че то не успява да 
определи ясни графици за постепенно 
премахване на най-опасните химикали, 
въпреки изричните законови 
изисквания, договаряни от 2000 г. 
насам; поради това отправя искане към 
комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните в 
препоръките си към Комисията да 
обърне специално внимание на 
приоритетните вещества, споменати по-
горе, които много често се определят от 
вносителите на петиции като „токсични 
и радиоактивни отпадъци“ с оглед на 
високата степен на риск, който те 
представляват като замърсители на 
водата и за човешкото здраве;

Or. de

Изменение 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява съжаление, че в 
предложението на Европейската 
комисия за изменение на РДВ 
(COM(2011)0876) се добавят само 15 
нови химични вещества от списък от 
2000 потенциално опасни вещества, 
които следва да се наблюдават и 
намаляват, както и че то не успява да 
определи ясни графици за постепенно 
премахване на най-опасните химикали, 
въпреки изричните законови 
изисквания, договаряни от 2000 г. 
насам; поради това отправя искане към 
комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните в 

11. изразява съжаление, че в 
предложението на Европейската 
комисия за изменение на РДВ 
(COM(2011)0876) се добавят само 15 
нови химични вещества от списък от 
2000 потенциално опасни вещества, 
които следва да се наблюдават и 
намаляват, както и че то не успява да 
определи ясни графици за постепенно 
премахване на най-опасните химикали, 
въпреки изричните законови 
изисквания, договаряни от 2000 г. 
насам; поради това отправя искане към 
комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните в 
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препоръките си към Комисията да 
обърне специално внимание на 
приоритетните вещества, споменати по-
горе, които много често се определят от 
вносителите на петиции като „токсични 
и радиоактивни отпадъци“ с оглед на 
високата степен на риск, който те 
представляват като замърсители на 
водата и за човешкото здраве;

препоръките си към Комисията да 
обърне специално внимание на 
приоритетните вещества, споменати по-
горе, които много често се определят от 
вносителите на петиции като „токсични 
и радиоактивни отпадъци“ с оглед на 
високата степен на риск, който те 
представляват като замърсители на 
водата, за човешкото здраве и водната 
среда;

Or. de

Изменение 36
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11а. призовава Комисията да засили 
борбата срещу увеличаващото се 
отделяне на замърсители като 
остатъци от антибиотици, 
лекарства и хормони от 
противозачатъчни таблетки във 
водата, тъй като те оказват 
отрицателно въздействие върху 
здравето на човека и върху околната 
среда;

Or. en

Изменение 37
Peter Jahr

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. същевременно отправя искане към 
Комисията и държавите членки да 

заличава се
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подобрят мониторинга и 
докладването за химически 
замърсители във водата и заедно това 
да въведат механизъм за получаване 
на по-добра информация за 
концентрациите на други 
замърсители, за които в бъдеще може 
да се окаже, че е необходим 
мониторинг на равнище ЕС;

Or. de

Изменение 38
Lucas Hartong

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. същевременно отправя искане към 
Комисията и държавите членки да 
подобрят мониторинга и докладването 
за химически замърсители във водата и 
заедно това да въведат механизъм за 
получаване на по-добра информация за 
концентрациите на други замърсители, 
за които в бъдеще може да се окаже, че 
е необходим мониторинг на равнище 
ЕС;

12. съветва държавите членки да 
подобрят мониторинга и докладването 
за химически замърсители във водата и 
заедно това да въведат механизъм за 
получаване на по-добра информация за 
концентрациите на други замърсители, 
за които в бъдеще може да се окаже, че 
е необходим мониторинг на равнище 
ЕС;

Or. en

Изменение 39
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. същевременно отправя искане към 
Комисията и държавите членки да 
подобрят мониторинга и докладването 

12. същевременно отправя искане към 
Комисията и държавите членки да 
подобрят мониторинга и докладването 
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за химически замърсители във водата и 
заедно с това да въведат механизъм за 
получаване на по-добра информация за 
концентрациите на други замърсители, 
за които в бъдеще може да се окаже, че 
е необходим мониторинг на равнище 
ЕС;

за химически замърсители във водата, 
да определят задължителни гранични 
стойности и заедно с това да въведат 
механизъм за получаване на по-добра 
информация за концентрациите на 
други замърсители, за които в бъдеще 
може да се окаже, че е необходим 
мониторинг на равнище ЕС;

Or. de

Изменение 40
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. същевременно отправя искане към 
Комисията и държавите членки да 
подобрят мониторинга и докладването 
за химически замърсители във водата и 
заедно това да въведат механизъм за 
получаване на по-добра информация за 
концентрациите на други замърсители, 
за които в бъдеще може да се окаже, че 
е необходим мониторинг на равнище 
ЕС;

12. същевременно отправя искане към 
Комисията и държавите членки да 
подобрят мониторинга и докладването 
за химически замърсители във водата и 
заедно това да въведат механизъм за 
получаване на по-добра информация за 
концентрациите на други замърсители, 
за които в бъдеще може да се окаже, че 
е необходим мониторинг на равнище 
ЕС; призовава държавите членки да 
споделят помежду си, както и с 
Комисията данни от доброволна 
дейност за контрол на 
замърсителите във водата;

Or. en

Изменение 41
Csaba Sándor Tabajdi

Проектостановище
Параграф 12a (нов)
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Проектостановище Изменение

12а. отново подчертава, че 
Рамковата директива за водите 
предвижда координация между 
държавите членки за цялата 
територия на речните басейни, 
където водоползването може да има 
трансграничен ефект и в тази връзка 
призовава държавите членки да се 
ангажират с редовна трансгранична 
комуникация и сътрудничество в 
подкрепа на прилагането на 
Рамковата директива за водите по 
отношение на замърсяването с 
приоритетни вещества, 
приоритетни опасни вещества и 
хранителни вещества;

Or. en

Изменение 42
Peter Jahr

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. счита, че замърсяването от вредни
хранителни елементи остава 
значителен проблем, че 
еутрофикацията продължава да 
влияе на биологичното разнообразие и 
да разрушава ценни услуги, които 
опазват и възстановяват 
екосистемите, както и че 
изследваните хранителни условия 
вероятно ще се окажат причина за 
повече от половината очаквани 
неуспехи на усилията за постигане на 
„добро състояние“ на повърхностните 
водни обекти до 2015 г.;

13. счита, че вредните хранителни 
елементи са един от многобройните 
фактори за замърсяването на 
повърхностните водни обекти, че по 
този начин оказват влияние на 
биологичното разнообразие и водят до 
намаляване на ценни екосистемни
услуги; отбелязва, че изследваните 
хранителни условия може би ще се 
окажат причина за повече от половината 
очаквани неуспехи на усилията за 
постигане на „добро състояние“ на 
повърхностните водни обекти до 2015 
г.;

Or. de
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Изменение 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. отправя искане към Комисията през 
2012 г. да разработи и публикува пътна 
карта, за да определи препоръки, 
насочени към подобряване на 
ефективността на водните ресурси и 
използването на земята, към 
прилагането на мерки за защита на 
екосистемите в рамките на Общата
селскостопанска политика (ОСП),
към разработване на подход за 
интегриране на въпроса за водата във 
всички политики и за подобряване на 
управлението на водите, както и за 
изследвания и събиране на данни; 
Комисията също така е приканена през 
2012 г. да публикува „Проект за 
опазване на водите на ЕС“ след 
разглеждане на прилагането на РДВ, на 
политиката спрямо недостига на вода и 
сушите в ЕС, както и след 
преразглеждане на политиката на ЕС за 
адаптация, свързана с управлението на 
водите;

14. отправя искане към Комисията през 
2012 г. да разработи и публикува пътна 
карта, за да определи препоръки, 
насочени към подобряване на 
ефективността на водните ресурси и 
използването на земята, към 
разработване на подход за интегриране 
на въпроса за водата във всички 
политики и за подобряване на 
управлението на водите, както и за 
изследвания и събиране на данни; в 
тази връзка приветства 
нарастващото включване на 
изисквания за опазване на околната 
среда в ОСП; Комисията също така е 
приканена през 2012 г. да публикува 
„Проект за опазване на водите на ЕС“ 
след разглеждане на прилагането на 
РДВ, на политиката спрямо недостига 
на вода и сушите в ЕС, както и след 
преразглеждане на политиката на ЕС за 
адаптация, свързана с управлението на 
водите;

Or. de

Изменение 44
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 14a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. счита, че следва да се използва 
икономическа ликвидност за 
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насърчаване на намаляването на 
потреблението и на отпадъците, 
повторното използване на отпадните 
води и възстановяването на водните 
обекти;

Or. lt

Изменение 45
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. призовава Комисията и държавите 
членки да разработят програми за 
осведомяване по въпросите за водата, 
така че да въведат култура сред 
европейските граждани на пестене на 
водата и за водна ефективност.

15. призовава Комисията и държавите 
членки да разработят програми за 
осведомяване и информационни 
кампании по въпросите за водата, така 
че да въведат култура сред европейските 
граждани на пестене на водата и за 
водна ефективност.

Or. de

Изменение 46
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. призовава Комисията и държавите 
членки да разработят програми за 
осведомяване по въпросите за водата, 
така че да въведат култура сред 
европейските граждани на пестене на 
водата и за водна ефективност.

15. призовава Комисията и държавите 
членки да разработят програми за 
осведомяване по въпросите за водата, 
така че да въведат култура сред 
европейските граждани на пестене на 
водата и за водна ефективност; счита, 
че тези програми за осведомяване 
трябва да бъдат насочени към 
граждани от различни възрасти, така 
че това обществено и жизнено 



AM\897504BG.doc 31/32 PE486.133v01-00

BG

необходимо благо да може да се 
използва по-добре и по-ефективно.

Or. de

Изменение 47
Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 15a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. подчертава значението на 
насърчаването на добрите 
водоснабдителни системи, за да се 
ограничи нуждата от бутилирана 
вода и по този начин и 
допълнителните отпадъци и да се 
сведе до минимум изразходването на 
ресурси, включително на петрол и 
вода, за производството и 
транспортирането на бутилки;

Or. en

Изменение 48
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Параграф 15a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. счита, че общественото участие 
е предпоставка за опазването на 
водите и за установяването както на 
проблемите, така и на най-
подходящите мерки за разрешаването 
им; поради това призовава за засилено 
сътрудничество между 
компетентните национални, 
регионални и местни органи на 
държавите членки и комисията по 
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петиции по отношение на работата 
на последната по проблемите на 
европейските граждани във връзка с 
водоснабдяването;

Or. en


