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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от  Anne Ferreira

Изменение 1
Позоваване 5 a (ново)

- като взе предвид член 2 и член 6 от Договора за ЕО, по силата на които 
изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат интегрирани в 
различните сектори на общностната политика с оглед насърчаването на 
устойчиво за околната среда развитие на икономическите дейности,

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 2
Позоваване 5 б (ново)

- като взе предвид член 175 от Договора за ЕО,

Or. fr



PE398.431v02-00 2/51 AM\703130BG.doc

BG

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 3
Позоваване 5 в (ново)

- като взе предвид Решение №2179/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 септември 1998 г. относно преразглеждането на програмата 
на Общността за политика и действия във връзка с околната среда и 
устойчивото развитие, озаглавена „Към устойчивост“,

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 4
Позоваване 5 г (ново)

- като взе предвид преразглеждането на стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие,

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 5
Позоваване 5 д (ново)

- като взе предвид Шестата програма за действие за околната среда,

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 6
Позоваване 5 е (ново)

- като взе предвид резолюциите на Европейския парламент относно 
тематичните стратегии за устойчиво използване на природните ресурси, 
за градската среда, за отпадъците и за пестицидите,
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Or. fr

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 7
Позоваване 5 ж (ново)

- като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно 
„Ограничаването на затоплянето на планетата до 2 градуса Целзий –
пътят към конференцията в Бали относно изменението на климата и след 
това”1 ,

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 8
Съображение А а (ново)

Аа. като има предвид, че принципът „замърсителят плаща” (PPP) е един от 
стълбовете при вземането на политически решения в областта на 
околната среда, като се предполага, че външните фактори се включват в 
пазарните цени, така че те да отразяват истинските разходи на 
производството,

Or. en

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 9
Съображение А б (ново)

Аб. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 15 
ноември 2007 г. подчертава, че индустриализираните страни трябва да се 
ангажират да намалят своите емисии с поне 30 % до 2020 г. и с 60-80 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г., 

Or. en

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0537.
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Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 10
Съображение А в (ново)

Ав. като има предвид, че в повечето държави-членки трябва да се положат още 
много усилия за прилагането на принципа „замърсителят плаща” (PPP),

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 11
Съображение Б

Б. като има предвид различните видове замърсявания на околната среда, 
възможностите за неправилно функциониране на геосистемите и 
опасността от изчерпване на природните запаси, особено необновяемите 
ресурси,

Or. pl

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 12
Съображение Б а (ново)

Ба. като има предвид, че енергийната интензивност понастоящем намалява с 
1,8% годишно, поради търговския натиск, който принуждава участниците 
в пазара да увеличават непрестанно своята ефикасност и че плановите 
икономики на бившата Източна Европа, които, докато не бяха подложени 
на подобен пазарен натиск, за изработването на същите продукти 
консумираха значително повече ресурси и енергия от западния свят,

Or. sv
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 13
Съображение В

не засяга българската езикова версия

Or. pl

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 14
Съображение Г

Г. като има предвид все по-нарастващото движение в Съюза, свързано с 
транспорта, а именно на стоки, и възможното нарастващо потребление на 
енергия, което произтича от това,  

Or. de

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 15
Съображение Ж

Ж. като има предвид, че домакинствата поемат по-голямата част от данъците, 
свързани с околната среда, докато другите икономически сектори са основните 
потребители на енергия и транспортни услуги, като по този начин се 
нарушава принципът на пропорционалност,

Or. pl

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 16
Съображение Ж

заличава се

Or. de
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 17
Съображение Ж

Ж. като има предвид, че домакинствата поемат по-голямата част от данъците, 
свързани с околната среда, докато другите икономически сектори са основните 
потребители на енергия, вода и транспортни услуги,

Or. fr

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 18
Съображение З

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 19
Съображение З

заличава се

Or. sv

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 20
Съображение З

З. като има предвид, че предвижданията по отношение на глобалното въздействие 
на изменението на климата не трябва да водят единствено до разделянето на 
растежа от начините на производство и моделите на потребление, а също така 
до промяна на нашия модел за развитие в обществено-икономическата 
област,
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Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 21
Съображение З a (ново)

За. като има предвид, че тъй като настоящите икономически показатели за 
БВП вече  не са достатъчни за извършването на правилна оценка на 
социалната, икономическа и екологична действителност и не отчитат 
последствията на човешката дейност върху околната среда, с които 
трябва да се справим, би следвало в изчисляването на показателите за 
благосъстояние да се вземат предвид нови показатели, свързани с околната 
среда с цел по-доброто отчитане на гореспоменатите промени,

Or. fr

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 22
Съображение З а (ново)

За. като има предвид, че Междуправителствената експертна група по 
изменение на климата (IPCC) счита, че стремежът към икономически 
растеж, постоянното развитие на новите технологии, глобализацията и 
разпространението на технологиите спомагат за намаляване на вредните 
последствия за околната среда, като в същото време разширяват 
многообразието от възможни отговори на предизвикателството на 
климатичните промени и при тези условия, намаляването на 
отрицателното влияние на човека върху околната среда е свързано със 
силен икономически растеж, който да е в състояние да започне подем в 
нововъведенията и изследователската дейност;

Or. sv

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 23
Параграф 1

1. приветства позоваването на принципа „замърсителят плаща”, но съжалява, че 
връзката  му с разработването и оценяването на инструментите на 



PE398.431v02-00 8/51 AM\703130BG.doc

BG

политиката за околната среда е слаба или несъществуваща;

Or. fr

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 24
Параграф 1

1. приветства позоваването на принципа „замърсителят плаща” и обръща 
внимание на факта, че наблюдаваните понастоящем търговски неуспехи се 
приписват именно на пренебрегването на този принцип на пазарната 
икономика;

Or. sv

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 25
Параграф 1

1. приветства позоваването на принципа „замърсителят плаща”, но съжалява, че 
връзката му с пазарните инструменти в полза на околната среда, е слаба; 
подчертава, че принципът „замърсителят плаща“ позволява да се определи 
реалната цена на даден продукт, в която се включват разходите за 
намаляване на замърсяването и възстановяване, които се зачисляват към 
продукцията, като е известно, че в действителност стойността на 
производството или на продуктите, предизвикващи замърсяване, е в крайна 
сметка по-висока, ако се включат всички външни ефекти, тъй като е по-
евтино да се предотвратява замърсяването, отколкото да се възстановява 
или пречиства;

Or. da
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 26
Параграф 1 a (нов)

1а. подчертава, че е много по-лесно да се контролира съблюдаването на 
принципа „замърсителят плаща“, както и прилагането на минимални 
общи данъци, отколкото да се контролира система на договорени квоти;

Or. da

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 27
Параграф 1 a (нов)

1а. припомня, че пазарната икономика се състои в това да се позволи на пазара, 
а именно на производителите и потребителите, да определят оптималния 
начин на ползване на ограничените ресурси;

Or. sv

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 28
Параграф 1 a (нов)

1а. подчертава, че принципът „замърсителят плаща“ не може да се 
ограничава до това да кара да плаща крайния потребител, а именно 
домакинствата;

Or. fr

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 29
Параграф 2

2. изразява съжаление, че Зелената книга съсредоточава своето внимание основно 
върху атмосферното замърсяване и затоплянето на климата и не съблюдава 
всички аспекти на модерното и целенасочено опазване на околната среда;
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Or. de

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 30
Параграф 2

2. изразява съжаление, че Зелената книга съсредоточава своето внимание основно 
върху атмосферното замърсяване и затоплянето на климата; изразява 
съжаление освен това, че цялостното въздействие върху околната среда на 
процесите на производство и дистрибуторската дейност, както и на моделите
на потребление, се отчита в незначителна степен;

Or. fr

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 31
Параграф 2

2. изразява съжаление, че Зелената книга съсредоточава своето внимание основно 
върху атмосферното замърсяване и затоплянето на климата и до голяма степен
пренебрегва цялостното отрицателно въздействие върху околната среда на 
други производствени процеси и дистрибуторската дейност, както и 
моделите на потребление като цяло върху околната среда;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 32
Параграф 2

2. изразява съжаление, че Зелената книга съсредоточава своето внимание основно 
върху атмосферното замърсяване и затоплянето на климата и пренебрегва 
цялостното въздействие върху околната среда на производствените процеси и 
дистрибуторската дейност, както и моделите на потребление и
оползотворяването на отпадъците;

Or. pl
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 33
Параграф 2 a (нов)

2а. споделя становището на Европейската комисия относно разнообразието 
от пазарни инструменти и разликата между данъци и такси, като 
последните обикновено се състоят в плащане в замяна на услуга или на ясно 
определени разходи; подчертава необходимостта да се разполага както с 
насърчаващи, така и с възпиращи инструменти, за да се осъществят 
целите в областта на защитата на околната среда и здравеопазването, 
както и на стратегията за устойчиво развитие;

Or. fr

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 34
Параграф 3

3. изразява съжаление, че прекалено бързо се говори за международното 
измерение и че все още не са въведени мерки, целящи максималното 
намаляване на изкривяванията в конкуренцията между региони и 
промишлени отрасли;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 35
Подзаглавие (ново) и параграф 3 a (нов)

Мерки

3а. призовава Комисията да представи проект на стратегически план относно 
пазарните инструменти (ПИ) в областта на околната среда и свързаните с 
нея политики;

Or. fr
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Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 36
Параграф 3 а (нов)

3а. изразява съжаление от отсъствието на задълбочен анализ относно 
положителните страни на диференциацията между пазарните 
инструменти, насочени към потребителя, и тези, насочени към 
производителя;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 37
Параграф 3 б (нов)

3б. приканва Европейския съюз да направи разграничаване между брутното 
икономическо благосъстояние на глава от населението и нетното 
икономическо, социално и екологично благосъстояние, в качеството на 
показател на действителен напредък (IPV): приканва следователно 
Комисията и държавите-членки:

 да извършат по-задълбочено проучване на възможността европейският 
растеж да се измерва посредством „зелени“1 показатели, които да 
отчитат загубата на благосъстояние, свързана с вредите, нанесени на 
околната среда,

 да използват екологичните показатели във всички свои дейности, 
свързани с околната среда; тъй като политиката по въпросите на 
околната среда се счита за интегрирана политика, зелените 
показатели следва да се използват при работата по всички европейски 
политики,

 при изчисляването на националното богатство да отчитат 
екологичното въздействие на своето производство, с цел да имат реален 
поглед върху загубата на благосъстояние, причинена от непрестанното 
намаляване на нашите природни богатства;

Or. fr

                                               
1 Екологични показатели или такива, отчитащи околната среда, IBED, IPV.
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Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 38
Параграф 3 б (нов) (след заглавие „Принципи”)

3б. признава, че пълното включване на екологичните разходи е важно условие за 
създаване на справедлива конкуренция между различни видове бизнеси и за 
увеличаване на икономическите стимули за по-чисто производство и 
потребление, както и за поощряване на иновацията в областта на по-
чистите технологии;

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 39
Параграф 3 в (нов) (след заглавие „Принципи”)

3в. признава, че невключването на екологичните разходи е равностойно на 
субсидиране на дейности, които увреждат околната среда;

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 40
Параграф 3 г (нов) (след заглавие „Принципи”)

3г. посочва, че съществуването на голям брой субсидии за дейности, които 
увреждат околната среда в държавите-членки на ЕС, допринася 
допълнително за замърсяването и сериозно подкопава принципа 
„замърсителят плаща” (PPP);

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 41
Параграф 4

4. признава, че пазарните инструменти за околната среда, са едно от най-
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ефективните средства за постигане на целите, свързани с околната среда, на 
разумна цена; въпреки това подчертава, че подобни инструменти следва да 
се допълват от други мерки, като например стандарти за ефективност, 
цели за намаляване на емисиите и т. н.;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 42
Параграф 4

не засяга българската езикова версия

Or. pl

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 43
Параграф 4 a (нов)

4а. счита, че промяната в посока на устойчивото развитие и невъглеродна 
икономика изисква съчетаването на инструменти с възпиращ ефект (т.е. 
данъци, такси) и инструменти за насърчаване (т.е. схеми на търговия).

Or. fr

Изменение, внесено от Caroline Lucas и Margrete Auken,

Изменение 44
Параграф 5

5. подчертава, че пазарните инструменти не могат да заместят политиките на 
преразпределение; въпреки това счита, че диференциацията между 
ползването и размера на потребление може да се използва за 
съсредоточаването на подобни инструменти върху големите потребители;

Or. en
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Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 45
Параграф 5

5. подчертава, че прилагането на пазарните инструменти би могло да има 
нежелани социални последствия; въпреки това вярва, че подобни 
последствия биха могли да се компенсират чрез специфични мерки, като 
например гарантирани минимални цени, субсидии и т. н. за домакинства с 
ниски доходи;

Or. en

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 46
Параграф 5

5. подчертава, че пазарните инструменти, предназначени за подкрепа на 
политиката за опазване на околната среда, за да бъдат ефикасни и да 
позволят достигането на целите, които са си поставили, трябва да бъдат 
определени, като се вземат под внимание единствено екологичните 
критерии; 

Or. sv

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 47
Параграф 5

5. подчертава, че пазарните инструменти трябва да бъдат допустими от 
икономическа и социална гледна точка (заличаване);

Or. nl
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 48
Параграф 5

5. подчертава, че пазарните инструменти трябва да бъдат допустими от 
екологична, икономическа и социална гледна точка, а именно за лицата с 
доходи под средната работна заплата за всяка държава-членка, както и за 
малкия и среден бизнес;

Or. pl

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 49
Параграф 6

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 50
Параграф 6

6. счита, че прилагането на тези инструменти следва да се основава върху 
принципите на техническа неутралност и липса на изопачаване на 
пазарните механизми, като в същото време се отговаря на критериите за 
обективност, неутралност и равностойност;

Or. sv

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 51
Параграф 6

6. счита, че прогресивното нарастване на ставките и тяхното постепенно 
увеличаване във времето трябва да бъдат един от принципите за тяхното 
прилагане; подчертава, че е от съществено значение да се приложат 
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минимални общи данъци, които да позволяват на държавите-членки 
въвеждането на по-високи национални данъци, като се има предвид 
примерът на държавите-членки, които прилагат на практика това 
равнище на данъци, което дава възможност за откриване на нови 
възможности и за насърчаване на идеята за повишаване на минималните 
общи данъци;

Or. da

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение, внесено от 52
Параграф 6

6. счита, че в общия случай прогресивното нарастване на ставките и (заличаване) 
тяхното постепенно и предвидимо увеличаване във времето са един от 
принципите за тяхното прилагане;

Or. fr

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 53
Параграф 6

6. счита, че прогресивното нарастване на ставките и тяхното постепенно развитие
във времето трябва да бъдат един от принципите за тяхното прилагане;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 54
Параграф 6 а (нов)

6а. подчертава, че принципът „замърсителят плаща“ дава по-значими 
резултати като възвръща освободените средства по предназначение, т.е. 
като ги разпределя изключително за пречистване и възстановяване, 
отколкото прехвърлянето вкупом на съответните суми под формата на 
финансови облекчения, отпуснати за определен сектор на дейност или на 
промишлеността;
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Or. da

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 55
Параграф 6 б (нов)

6б. счита, че прилагането на минимални общи данъци е от съществено 
значение, тъй като тези данъци позволяват в еднаква степен да се ограничи 
граничната търговия чрез тяхното постоянно преразглеждане и покачване, 
както и да се затвърди водещата роля, с която могат да се гордеят онези 
държави-членки, които прилагат по-високи данъци за замърсяване; обръща 
внимание че, в рамките на идеално интегриран вътрешен пазар, от 
съществено значение е да се ограничи изопачаването на конкуренцията, да 
се бди различията да не станат прекалено значими и да се действа така, че 
по-старите държави-членки да дават пример като поддържат постепенно 
повишаване на минималните общи данъци;

Or. da

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 56
Параграф 7

7. поставя акцент върху значимостта на данъчната политика, свързана с околната 
среда, за постигането на целите, свързани с опазването на околната среда; 
следователно призовава Комисията да представи законодателно 
предложение за минимален данък на Общността върху емисиите на 
въглероден двуокис (CO2) до края на 2008 г.;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 57
Параграф 7

7. поставя акцент върху значимостта на данъчната политика, свързана с околната 
среда, за постигането на целите, свързани с опазването на околната среда, както 
и абсолютната необходимост от хармонизирането на някои мерки на европейско 
равнище, за да се избегнат икономическите различия между предприятията, 
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особено малките и средните, и регионите, което в бъдеще може да доведе до 
разколебаване на вътрешния пазар;

Or. pl

Изменение, внесено от Caroline Lucas и Margrete Auken,

Изменение 58
Параграф 7

7. поставя акцент върху значимостта на данъчната политика, свързана с околната 
среда, за постигането на целите, свързани с опазването на околната среда, както 
и абсолютната необходимост от въвеждане на определени минимални данъчни 
ставки на европейско равнище, за да се избегнат икономическите различия 
между предприятията и регионите;

Or. en

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 59
Параграф 7 a (нов)

7а. споделя анализа на Комисията, според който схемата за търговия с квоти 
за емисии на парникови газове е понастоящем пазарният инструмент, 
който реагира най-добре на търсенето и представлява най-обективното 
средство, с което разполагаме, за постигане на целите за намаляване на 
емисиите на парникови газове, определени от Европейския съвет от 
пролетта на 2007 г.;

Or. fr

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 60
Параграф 7 б (нов)

7б. при все това признава, че в настоящия си вид европейската схема за 
търговия с квоти за емисии има прекалено тясно приложно поле спрямо 
многобройните източници на парникови газове и заинтересовани отрасли, 
както и че Комисията и държавите-членки ще трябва да внесат 
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необходимите подобрения за оптимизирането на схемата за търговия с 
емисии в третата фаза на проекта, която започва от 2013 г.;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 61
Параграф 8

8. счита, че пазарните инструменти не могат да се ограничат до схемите за 
търговия с разрешителни или квоти, тъй като тези схеми не са най-добре 
адаптирани, за да постигнат целите за ограничаване на някои емисии;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 62
Параграф 8

8. счита, че европейските данъчни мерки не трябва да се ограничат единствено 
до схемите за търговия с разрешителни или квоти, тъй като тези схеми не са най-
добре адаптирани, за да постигнат целите за ограничаване на някои емисии;

Or. pl

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 63
Параграф 8

8. счита, че инструментите, основаващи се на общностния пазар, не могат да 
се ограничат до схемите за търговия с права на емисии или с квоти на емисии, 
както и че следва да се предвидят други възможни схеми, като например 
установяването на данък върху въглерода в замяна на намаляването на 
субсидиите за изкопаемите горива;

Or. fr
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 64
Параграф 8

8. счита, че европейските данъчни мерки не могат да се ограничат до схемите за 
търговия с разрешителни или квоти, тъй като тези схеми не са най-добре 
адаптирани, за да постигнат целите за ограничаване на някои емисии. 
Данъчният суверенитет на националните държави обаче не бива да се 
накърнява;

Or. de

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 65
Параграф 8 а (нов)

8а. подчертава, че свързаните с околната среда данъци не следва да се 
разглеждат предимно като средство за увеличаване на бюджетните 
приходи, а по-скоро като начин за избягване на вредното замърсяване и 
деградацията на околната среда – и по този начин за повишаване на 
благосъстоянието в обществото - на разумна цена; подчертава, че 
налагането на данъци върху отрицателните фактори, като например 
замърсяване, следва да се компенсира чрез намаляване на данъците върху 
положителните фактори, като например труда;

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 66
Параграф 9

заличава се

Or. de
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Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 67
Параграф 9 а (нов)

9а. приканва Комисията да пристъпи към изготвяне на сравнително проучване 
на съществуващите пазарни инструменти с цел оползотворяване на 
тяхната ефективност и засилване на обмена на добри практики между 
държавите-членки;

Or. el

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 68
Параграф 10

10. подкрепя занижаването на данъчното облагане, свързано с труда на национално 
ниво, но подчертава, че то не е свързано единствено с реформата на системата за 
данъчно облагане, свързано с околната среда; (заличаване)

Or. de

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 69
Параграф 10

10. подкрепя принципа на налагане на данъци върху отрицателни фактори, 
като например замърсяване, и същевременно за намаляване на данъците 
върху положителните фактори, като например труда; счита, че подобен 
подход би могъл да се впише в глобална реформа на системата за данъчно 
облагане, целящо по-справедливо разпределяне между работниците на заплата, 
потребителите, предприятията, капиталовите приходи и финансовите служби, за 
да се постигнат целите, свързани с опазване на околната среда и гарантиране на 
социалната справедливост;

Or. en
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 70
Параграф 10

10. подкрепя занижаването на данъчното облагане, свързано с труда, но подчертава, 
че то не е свързано единствено с реформата на системата за данъчно облагане, 
свързано с околната среда; счита, че то трябва да се впише в глобална реформа 
на системата за данъчно облагане, целящо по-справедливо разпределяне между 
работниците на заплата, потребителите, предприятията, капиталовите приходи и 
финансовите служби, за да се постигнат целите, свързани с опазване на околната 
среда и гарантиране на социалната справедливост, както и с цел да не се 
дестабилизират бюджетите и социалните разходи на държавите-членки;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 71
Параграф 10

10. подкрепя занижаването на данъчното облагане, свързано с труда, но подчертава, 
че то не е свързано единствено с реформата на системата за данъчно облагане, 
свързано с околната среда; счита, че то трябва да се впише в глобална реформа 
на системата за данъчно облагане, целящо по-справедливо разпределяне между 
стопанските субекти и физическите лица, за да се постигнат целите, 
свързани с опазване на околната среда и гарантиране на социалната 
справедливост;

Or. pl

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 72
Параграф 11

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 73
Параграф 11

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Daciana Octavia Sârbu

Изменение 74
Параграф 11

11. счита, че увеличаването на цените е средство за въздействие върху начина на 
производство и (заличаване) потребление, както и за насърчаване на 
потребителите да избират подходящи начини на превоз с цел оптимизация 
на свързаното с околната среда качество; при все това подчертава, че 
въздействието на подобна мярка може да бъде ограничено поради липсата на 
гъвкавост в някои сектори и сред определени групи потребители;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение75
Параграф 11

11. счита, че прогресивното, продължително и предвидимо увеличаване на 
цените е средство за въздействие върху начина на производство и моделите на 
потребление, както и върху използването на някои видове транспорт; при все 
това подчертава, че въздействието на подобна мярка може да бъде ограничено 
поради липсата на гъвкавост в някои сектори;

Or. fr
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 76
Параграф 11

11. счита, че увеличаването на цените е средство за въздействие върху начина на 
производство и моделите на потребление, както и върху употребата на 
щадящи околната среда транспортни средства; при все това подчертава, че 
въздействието на подобна мярка може да бъде ограничено поради липсата на 
гъвкавост в някои сектори;

Or. pl

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 77
Параграф 11

11. счита, че увеличаването на цените е средство за въздействие върху начина на 
производство и моделите на потребление, както и върху някои видове 
транспорт; при все това подчертава, че въздействието на подобна мярка може да 
бъде ограничено поради липсата на гъвкавост в някои сектори и трябва да се 
използва само като крайна мярка и в съответствие с особеностите на всяка 
държава-членка;

Or. en

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 78
Параграф 11 a (нов)

11a. счита, че на данъчното облагане, свързано с околната среда трябва да се 
дава особена видимост и че за да бъде то ефикасно, приходите от него 
следва да се предназначават за стимулиране на подобряването на 
екологичното поведение на икономическите субекти;

Or. fr



PE398.431v02-00 26/51 AM\703130BG.doc

BG

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 79
Параграф 11 а (нов)

11а. подчертава, че прилагането на принципа „замърсителят плаща” (PPP) има 
своите ограничения поради слабата гъвкавост в определени области;

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 80
Параграф 12

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 81
Параграф 12

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 82
Параграф 12

12. счита, че въвеждането на някои пазарни инструменти, които водят до 
увеличаване на цените, не трябва да ограничава възможността на лицата с 
ниски доходи да задоволяват своите основни потребности и че 
следователно трябва да им се предлага задължително минимално 
количесто вода, електричество, енергия и транспорт на достъпни цени;

Or. fr
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Изменение, внесено от Caroline Lucas и Margrete Auken,

Изменение 83
Параграф 12

12. счита, че прилагането на някои пазарни инструменти за борба срещу 
замърсяването и отрицателните последствия върху околната среда следва 
да се основава върху съображения за екологична ефективност, а 
справедливостта при разпределението следва да се гарантира посредством 
други мерки;

Or. en

Изменение, внесено от Johannes BloklandИзменение 84

Параграф 12

12. счита, че прилагането на някои пазарни инструменти, което се изразява в 
повишаване на цените, не трябва да води до изключване от съответния пазар на 
лица с доходи под средната работна заплата (заличаване); 

Or. nl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 85
Параграф 12

12. счита, че прилагането на някои пазарни инструменти (заличаване) не трябва да 
води до изключване от съответния пазар на лица с доходи под средната работна 
заплата и малките предприятия и че е необходимо успоредно с това да се 
приемат компенсационни мерки за тези категории;

Or. pl
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Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 86
Параграф 12

12. счита, че прилагането на някои пазарни инструменти, което се изразява в 
повишаване на цените, не трябва да води до изключване от съответния пазар на 
лица, които са в неизгодно финансово положение, и че е необходимо 
успоредно с това да се приемат достатъчно уравновесяващи компенсационни 
мерки за тези категории;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 87
Параграф 12

12. счита, че прилагането на някои пазарни инструменти, което се изразява в 
повишаване на цените, не трябва да води до изключване от съответния пазар на 
лица с доходи под средната работна заплата и че е необходимо успоредно с това 
да се приемат компенсационни мерки за тези категории; в тази връзка предлага 
да се съгласува освободена от данък сума, която отговаря на необходимото 
основно потребление на вода, електричество и отопление например и да се 
налагат санкции върху потреблението, което надхвърля основното, така че 
да се ефикасно и социално неутрално да се промени потребителското 
поведение, например първите 40 куб.м. вода или нормалното потребление за 
един жител годишно, биха могли да бъдат освободени от данък, като всеки 
следващ куб.м. да бъде значително оскъпен;

Or. da

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 88
Параграф 12 а (нов)

12а. подчертава, че данъците, основани на принципа „замърсителят плаща“ 
освобождават значителни финансови средства, но тъй като удържаните 
всеки път суми са съвсем малки, те много рядко дават възможност за 
промяна на поведението;

Or. da
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Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 89
Параграф 13

13. подчертава необходимостта от точни данни относно екологичните и социални 
разходи, свързани с жизнения цикъл на продуктите и услугите; призовава 
Комисията да представи методология за оценка на подобни разходи;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 90
Параграф 13

13. подчертава необходимостта от точни данни, свързани с въздействието на 
цикъла и начините на обръщение на продуктите, за да се даде предимство на 
най-ефикасните мерки;

Or. pl

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 91
Параграф 13 а (нов)

13а. приветства неотдавна проведената конференция „Отвъд БВП”, 
организирана от Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, 
Световния фонд за дива природа (WWF) и Римския клуб, както и най-
важните заключения; подчертава важността от допълване на БВП чрез 
други показатели с цел постигане на по-балансирана оценка на 
благосъстоянието и напредъка в обществото и по-специално по отношение 
на въздействието на икономическия растеж върху състоянието на 
атмосферата и екосистемите;

Or. en
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 92
Параграф 13 а (нов)

13а. счита, че данък върху складирането на отпадъци в сметищата е 
препоръчителен с цел да се отделят средства и да се насърчава 
намаляването на отпадъците и преминаването към естествени и 
биоразградими продукти, като например компостируемите опаковки;

Or. da

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 93
Параграф 13 a (нов)

13а. подчертава необходимостта държавите-членки редовно да проследяват, 
събират и предоставят информация относно влиянието на съвкупността 
от процесите на производство и разпространение, стиловете на 
потребление, както и оползотворяването на отпадъците върху околната 
среда;

Or. pl

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 94
Параграф 13 а (нов)

13a. счита, че пазарните инструменти могат да спомогнат за поощряване на 
научните изследвания и екологичните иновации, когато посредством 
облагането с данъци на продукти и услуги, които увреждат околната среда, 
или чрез използването на екологични модели производителите биват 
стимулирани да инвестират в научни изследвания за по-ефективни в 
енергийно отношение продукти и услуги;  

Or. el
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Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение95
Параграф 13 a (нов)

13а. счита, че в някои случаи настройването на икономическите процеси и 
поведение в посока, благоприятна за устойчивото развитие, може да бъде 
насърчавано по-ефективно на местно равнище и следователно счита, че 
общностната рамка на пазарните инструменти следва да насърчава 
тяхното прилагане по места, пригодено към местните специфики;

Or. fr

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 96
Параграф 14

14. подчертава спешната нужда от преразглеждане на Схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ) с цел ефективно справяне с недостатъците, 
регистрирани по време на пробния период; поставя акцент върху факта, че 
решителната подкрепа за принципа „замърсителят плаща” (PPP) в 
стратегията на ЕС за устойчиво развитие предполага, че Схемата на ЕС за 
търговия с емисии следва да се основава върху цялостна публична 
разпродажба на разрешителните за емисии;

Or. en

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 97
Параграф 14

14. изразява съжаление за обявеното закъснение на преразглеждането на 
законодателството относно схемата за търговия с квоти за емисии на CO2;

Or. nl
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Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 98
Параграф 14

14. изразява съжаление за обявеното закъснение на преразглеждането на 
законодателството относно схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови 
газове (СТЕ на ЕС); счита, че в рамките на това преразглеждане, частта от 
квотите за CO2, която се отпуска безплатно, трябва значително да намалее -
цялостен лимит, който е в съответствие с целта на ЕС за намаляване с 30 
% до 2020 г. и значителни количествени и качествени ограничения върху 
ползването на кредити от проекта Механизъм за чисто 
развитие/Съвместно изпълнение (МЧР/СИ);

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 99
Параграф 14

14. изразява съжаление за обявеното закъснение на преразглеждането на 
законодателството относно схемата за търговия с квоти за емисии на CO2;
счита, че в рамките на това преразглеждане трябва да се следи, предприятията 
да не прехвърлят безплатно отпуснатите квоти за CO2 върху цената. 

Or. de

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 100
Параграф 14

14. изразява съжаление за обявеното закъснение на преразглеждането на 
законодателството относно схемата за търговия с квоти за емисии на CO2; 
счита, че в рамките на това преразглеждане, частта от квотите за CO2, която се 
отпуска безплатно трябва значително да намалее по отношение на крупните 
производители на електроенергия с цел намаляване на неоправданите 
неочаквани приходи;

Or. en
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Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 101
Параграф 14 а (нов)

14а. изразява увереност, че повишеното ползване на пазарни инструменти в 
транспортния сектор е от особено значение за пълното вътрешно поемане 
на екологичните и социални разходи на всички видове транспорт; по-
специално счита, че ниската степен на вътрешно поемане от 
автомобилния транспорт оказва неблагоприятно въздействие върху 
конкурентоспособността на други видове транспорт, като например 
железопътния, и също така по отношение на насърчаването на по-
ефективни и чисти технологии;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 102
Параграф 14 a (нов)

14а. призовава Съвета да приеме възможно най-скоро предложението за 
директива относно данъците върху частните превозни средства, като 
съхрани разпоредбите с екологичен характер;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 103
Параграф 14 б (нов)

14б. приветства предложението на Комисията да включи въздухоплавателните 
дейности в Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), но счита че 
успоредните и взаимно допълващи се мерки, като например данък върху 
керосина и такси за емисии на NOx, са необходими за справяне със 
свързаните с този сектор последствия от изменението на климата;

Or. en
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 104
Параграф 16

16. счита, че преразглежданията на общностните законодателства относно 
данъчното облагане на енергийните продукти, както и това на тежкотоварните 
превозни средства ("Евровинетка") следва да бъдат провеждани съвместно и 
бързо, за да се избегне припокриването на мерки, преследващи една и съща 
цел и за да се модифицира системата за данъчно облагане, свързана с 
околната среда, с цел да пренасочи бързо поведението на различните 
икономически сектори, а именно благодарение на вътрешно поемане на 
външни разходи;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 105
Параграф 16

16. счита, че преразглежданията на общностните законодателства относно 
данъчното облагане на енергийните продукти, както и това на тежкотоварните 
превозни средства ("Евровинетка" следва да бъдат провеждани съвместно, за да 
може системата за данъчно облагане, свързана с околната среда да пренасочи 
бързо поведението на различните икономически сектори в посока съобразяване 
с околната среда;

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 106
Параграф 17

17. счита, че е необходимо да се направи задължително прилагането на Директивата 
„Евровинетка” във всички държави-членки, както и да я видоизмени така че 
да позволи вътрешното поемане на външните разходи, благодарение на 
таксуването при използване на инфраструктурата, и по-конкретно на 
пътния транспорт; счита, че за да се избегне прехвърляне на движението към 
пътища, изключени от разпоредбите на Директивата „Евровинетка”, същата 
трябва да обхване цялата пътна мрежа;
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Or. fr

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 107
Параграф 18

18. счита, че в рамките на преразглеждането на законодателството относно 
облагането на енергийни продукти, минималната данъчна ставка следва да бъде 
увеличена в областта на транспорта с промишлено или търговско приложение; 
подкрепя разграничаването на енегрийна и екологична съставка при данъчното 
облагане, извършено въз основа на равнището на емисии на CO2; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 108
Параграф 18

18. счита, че в рамките на преразглеждането на законодателството относно 
облагането на енергийни продукти, минималната данъчна ставка следва да бъде 
увеличена в областта на транспорта с промишлено или търговско приложение;
подкрепя разграничаването на енегрийна и екологична съставка при данъчното 
облагане, извършено въз основа на равнището на емисии на CO2 , както и на 
други въздействия и последствия върху околната среда; подчертава, че за да 
се избегнат различията между държавите-членки, следва да бъде приет диапазон 
за данъчните ставки, който да включва висока минимална ставка;

Or. fr

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 109
Параграф 18

18. счита, че в рамките на преразглеждането на законодателството относно 
облагането на енергийни продукти, минималната данъчна ставка следва да бъде 
увеличена в областта на транспорта с промишлено или търговско приложение;   
подкрепя разграничаването на енегрийна и екологична съставка при данъчното 
облагане, извършено въз основа на равнището на емисии на CO2;  подчертава, че 
за да се избегнат различията между държавите-членки, следва да бъде приет 
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диапазон за данъчните ставки (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение110
Параграф 19

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 111
Параграф 19

19. призовава Комисията и държавите-членки да направят оценка на дерогациите 
и освобождаването от данъци, които се съдържат в директивата относно 
облагането на енергийните продукти и да вземе предвид за в бъдеще кой вид 
енергия  да (заличаване) бъде освобождавана от данъчно облагане, като 
зачита приложното поле и духа на директивата и предотвратява 
двойните обременения за операторите, които произтичат от прилагането 
на други данъчни и търговски схеми;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 112
Параграф 19

19. призовава Комисията и държавите-членки да премахнат дерогациите и 
освобождаването от данъци, които се съдържат в директивата относно 
облагането на енергийните продукти и да вземе предвид за в бъдеще нито един 
вид енергия да не бъде освобождавана от данъчно облагане, освен по 
съображения за защита на околната среда;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 113
Параграф 19

19. призовава Комисията и държавите-членки да премахнат дерогациите и 
освобождаването от данъци, които се съдържат в директивата относно 
облагането на енергийните продукти и да вземе предвид за в бъдеще нито един 
вид енергия, получавана от твърдо гориво, да не бъде освобождавана от 
данъчно облагане;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 114
Параграф 19 a (нов)

19а. призовава Комисията да представи законодателни приложения относно 
вътрешното поемане на външни разходи на икономическите дейности, 
различни от транспорта; така например потреблението на вода, 
производството на стоки и опаковки, селското стопанство, риболова, и 
т.н.;

Or. fr

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 115
Параграф 20

20. (заличаване) приканва държавите-членки да заздравят своите насърчаващи 
политики за строителния сектор, за да улеснят намаляването на търсенето на 
енергия и на нивото на емисии на CO2; подчертава значимостта на подкрепата 
за развитието на жилищното строителство с ниско или нулево потребление на 
енергия;

Or. en
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 116
Параграф 20

20. счита, че строителният сектор предлага солидни перспективи за икономии на 
енергия и приканва държавите-членки да заздравят своите насърчаващи 
политики, за да постигнат целта за намаляването на търсенето на енергия и на 
нивото на емисии на CO2; подчертава значимостта на подкрепата за развитието 
на жилищното строителство основано на потребление на енергия от
възобновяеми източници;

Or. pl

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 117
Параграф 21

21. предлага компенсаторни механизми, вдъхновени от протокола от Киото и в 
състояние да предоставят финансово стимулиране, да бъдат отворени за 
финансиране на дейности за подобряване енергийната ефективност в сферата на 
жилищното настаняване и на въглеродния баланс на градския транспорт;

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 118
Параграф 21

не засяга българската версия

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 119
Параграф 22

22. счита, че реформата на финансовата помощ, водеща до вреди за околната среда, 
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не трябва да се свежда до ОСП; счита, че в тази област, транспортният 
сектор, по-специално пътният транспорт, се нуждае от бързи и 
решителни действия; призовава Комисията да предложи в кратки срокове 
пътна карта относно прогресивното, но бързо премахване на финансовата 
помощ, водеща до вреди за околната среда, в съответствие с решението на 
Европейския съвет за преразглеждане на стратегията за устойчиво 
развитие;

Or. fr

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 120
Параграф 22

22. счита, че реформата на финансовата помощ, (заличаване) не трябва да се свежда 
до ОСП, тъй като субсидиите нанасят вреда на околната среда също и в 
други области;

Or. sv

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 121
Параграф 23

23. очаква Комисията наистина да отчете необходимостта от промени в начина на 
производство, на придвижване, видовете транспорт, както и намаляването на 
отпадъците, при преразглеждането на общностите насоки по отношение на 
държавните помощи за опазване на околната среда;

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 122
Параграф 23 a (нов)

23а. подчертава, че рамковата директива за водата1 може да послужи за 

                                               
1 Директива 2001/60/ЕО.
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отправна точка при дефинирането на пазарни инструменти за околната 
среда; изказва задоволство от доклада на Комисията по прилагането на 
гореспоменатата директива, но както същия този доклад, изразява 
съжаление относно грешките при транспонирането на някои определения 
и слабото прилагане на това законодателство; настойчиво приканва 
държавите-членки да засилят усилията си за правилното прилагане на 
рамковата директива и по-специално, за да гарантират, че всяко 
потребление на вода се подлага на икономическа оценка, която включва 
разходите по използването на ресурса и разходите за околната среда, като 
тези критерии служат в частност за разработване на ценова политика за 
водата, с цел покриване разходите по използването на ресурса и разходите 
за околната среда;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 123
Параграф 23 б (нов)

23б. напомня за общностните разпоредби по отношение на отпадъците, но 
изразява съжаление, че те не разглеждат проблема за обема на отпадъците 
в Европейския съюз;  приканва Комисията и държавите-членки да 
обмислят създаването на законодателна рамка по отношение на данъчното 
облагане на отпадъците, с цел да се предотврати производството на 
отпадъци, както и в средносрочен план да намали равнището на 
произвежданите в Съюза отпадъци;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 124
Параграф 23 в (нов)

23в. приканва Комисията и държавите-членки да създадат система от 
данъци и такси, целяща количественото намаляване на използването 
на пестициди, както и използването на пестициди, които са по-малко 
токсични и по-малко вредни за околната среда и за здравето;

Or. fr
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Amendment by Urszula Krupa

Amendment 125
Paragraph 24

24. счита, че налагането на занижена ставка за ДДС върху екологичните продукти 
следва да бъде стриктно наблюдавано, за да може да бъде наистина от полза за 
потребителите, както и да бъде придружена от допълнителни разпоредби, като 
екоетикета, за да се създаде система, позволяваща лесно сравняване на 
различни продукти;

Or. pl

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 126
Параграф 24 а (нов)

24а. подчертава, че икономическото значение на субсидиите или помощите, 
предназначени за насърчаването на отговорно спрямо околната среда 
поведение, ще се разгърне с обобщаването на обмислен подход към околната 
среда и че финансирането на услугите, които подобряват качеството на 
живот, няма да бъде повече оправдано, дотолкова че, противно на онова, 
което би се случило, ако се прилагаше единствено принципът 
„замърсителят плаща“, ще се създаде изкуствена несъвместимост между 
отговорното спрямо околната среда поведение и услугите, които 
подобряват качеството на живот; обръща внимание, че принципът 
„замърсителят плаща“ позволява да се инвестират отделените средства 
по целесъобразен начин при промените, необходими за възприемането на по-
чисти методи на продукция и продукти;

Or. da

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 127
Параграф 24 б (нов)

24б. счита, че би било уместно в селскостопанския сектор да се приложи 
минимален общ данък, който санкционира употребата на пестициди, 
загубите на азот и намаляването на съдържанието на въглерод в почвите, 
като доходът от този данък би могъл да послужи значително за 
насърчаване на отглеждането на култури без пестициди, за постепенното 
намаляване на загубите на азот и въглерод и за улесняването на 
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преминаване към щадящи околната среда методи на селскостопанска 
обработка;

Or. da

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 128
Параграф 24 в (нов)

24в. предлага да се разпредели доходът от промишлен данък, събиран например 
върху изделията от PVC, за насърчаването на съобразени с околната среда 
материали като например полипропилена или полиетилена; обръща 
внимание, че данъците, удържани върху химически продукти също така 
биха могли да освободят финансови средства, които да дадат възможност 
за насърчаването на прилагането на продукти без химически съставки, 
като например бои, прахове за пране, козметични продукти и екологични 
текстилни материали; освен това счита, че е важно да се спомене данъкът 
върху намаляването на съдържанието на въглерод, евентуално комбиниран 
с данък върху загубите на азот в почвите;

Or. da

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 129
Параграф 25

25. заема отрицателна позиция по отношение на изграждане на система за обмен 
на разрешителни (заличаване) в областта на биологичното разнообразие 
(заличаване);

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 130
Параграф 25

25. признава трудностите при изграждане на пазарни инструменти по 
отношение на усилията за увеличаване и поддържане на биологичното 
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разнообразие, както и за обслужване на екосистемите и по отношение на 
екологични проблеми от местен характер; настоятелно призовава 
Комисията да посочва и поощрява най-добрите практики в тези области;

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 131
Параграф 25

25. Подкрепя възможността за въвеждане на система за търговия с
разрешителни за NOx и SO2, тъй като подобни системи дават възможност 
за постигане на екологичните цели по възможно най-рентабилен начин;

Or. nl

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 132
Параграф 25

25. счита, че държавите-членки трябва да имат възможността да използват 
система за търговия с права за NOx и SO2; подчертава, че в региони, където 
пространството за използване на околната среда е ограничено, 
икономически инструменти като търговията представляват ценно 
допълнение за постигане на екологичните цели по възможно най-
рентабилен начин;

Or. nl

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 133
Параграф 25

25. приветства демонстрираната от Комисията воля да разшири обхвата на 
различните видове пазарни инструменти (такси, субсидии и договорно 
определени разрешителни) за целите на защитата на биоразнообразието и 
борбата срещу атмосферното замърсяване; в тази връзка, приема с интерес 
режимите за търговия с квоти на емисии на NOx и SO2 , прилагани от 
някои държави-членки, с цел да се противодейства на проблемите, 
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причинени от този вид атмосферни замърсители;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 134
Параграф 25

25. заема отрицателна позиция по отношение на изграждане на система за 
търговия с разрешителни, в областта на биологичното разнообразие и свързани 
с NOx и SO2; приканва Комисията да продължи размисъла си относно 
оценяването на разходите от загубата на биологично разнообразие и 
относно евентуалното използване на пазарни инструменти, като отчита 
задължително, че закрилата или подобряването на биологичното 
разнообразие в една зона не може да води до загубата на такова в друга зона, 
поради последствията на местно разнище; подчертава, че всякакво 
изграждане  на система за търговия с емисии на NOx и SO2 трябва да взема 
под внимание местните условия на съответните емисии и да се ограничава 
до точно определени географски зони;

Or. fr

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 135
Параграф 25

25. заема положителна позиция по отношение на изграждане на система за 
търговия с разрешителни в областта на биологичното разнообразие и свързани с 
NOx и SO2;  щом като бъдат предоставени на разположение точни модели 
за изчисляването.

Or. de

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 136
Параграф  25 a (нов)

25а. изисква незабавно от Комисията да представи преди 2009 г. законодателен 
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проект за намаляване на емисиите на парникови газове от страна на 
морския транспорт, тъй като последният не е подложен на никакво 
общностно или международно законодателство в това отношение; 
отбелязва подкрепата си за законодателния процес за включване на 
авиационния сектор в схемата за търговия с емисии;

Or. fr

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 137
Параграф 26

26. иска от Комисията да предвиди в своите инициативи запазване на настоящите 
механизми, приети от държавите-членки за подпомагане развитието на 
възобновяемите източници на енергия; счита, че преди да се предоставят 
икономически стимули за биогоривата, са необходими допълнителни оценки 
относно това, дали се произвеждат по екологично устойчив начин;

Or. el

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 138
Параграф 26

26. иска от Комисията да предвиди в своите инициативи запазване на настоящите 
механизми, приети от държавите-членки за подпомагане развитието на 
възобновяемите източници на енергия; счита, че са необходими допълнителни 
оценки, а именно такива, свързани с жизнения цикъл на биогоривата и 
подчертава значението на определянето на правила в областта на 
качеството на горивата и възобновяемите енергийни източници;

Or. nl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 139
Параграф 26

26. иска от Комисията да предвиди в своите инициативи запазване на настоящите 



PE398.431v02-00 46/51 AM\703130BG.doc

BG

механизми, приети от държавите-членки за подпомагане развитието на 
възобновяемите източници на енергия; счита, че са необходими допълнителни 
оценки, а именно такива, свързани с производството и употребата на 
биогоривата;

Or. pl

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 140
Параграф 26

26. иска от Комисията да предвиди, в своите инициативи, запазване на настоящите 
механизми, приети от държавите-членки за подпомагане развитието на 
възобновяемите източници на енергия; подчертава, че са необходими 
допълнителни оценки, а именно такива, свързани с жизнения цикъл на 
биогоривата;

Or. fr

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 141
Параграф 26 a (нов)

26а. приканва държавите-членки, които все още не са направили това, да 
приемат мерки за възпиране на производството на индивидуални продукти 
и опаковки, както и на прекалено опаковане на продуктите;

Or. fr

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 142
Параграф 26 а (нов)

26а. приветства съсредоточаването върху пазарните инструменти за прилагане 
на Рамковата директива за водите (РДВ)1 и счита за много важно 

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.200 г., стр. 1).
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вътрешното поемане на разходите за извличане на подпочвени води, 
влошаване на качеството на водата и водните съоръжения при 
ценообразуването на водата; настоятелно призовава Комисията да 
извърши проверка на прилагането в държавите-членки и да използва 
Общата стратегия за прилагане на РДВ и  Пилотния проект за речните 
басейни с цел проучване и поощряване на най-добри практики;

Or. en

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 143
Параграф 26 а (нов)

26a. счита, че пазарните механизми могат да спомогнат за по-нататъшната 
защита на природните ресурси, например чрез насърчаване на ефективно 
използване на водните ресурси посредством разумни и социално справедливи 
политики на ценообразуване;

Or. el

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 144
Параграф 26 б (нов)

26б. подчертава, че пазарните инструменти следва да се създават по такъв 
начин, че да не оказват отрицателно въздействие върху секторите от 
промишлеността, изложени на международна конкуренция, като например 
енергийно интензивните индустрии, с цел предотвратяване на загубата на 
продажби поради внос („изтичане”) и в крайна сметка на преместване на 
производството и впоследствие също така на последствията върху 
околната среда извън Европейския съюз;

Or. en
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 145
Параграф 26 а (нов)

26а. обръща внимание, че минималният общ данък върху емисиите CO2, който 
се удържа върху енергията, получена от твърди горива, ще освободи 
финансови средства, които ще дадат възможност да се инвестира в 
прилагането на нови методи за получаване на енергия и за спестяването на 
енергия, за средствата за масов транспорт и т. н., като се има предвид, че 
би било уместно да се инвестира доходът от подобен данък в 
разработването на източници за възобновяема енергия, като слънчевата, 
вятърната и морската хидроенергия; отбелязва също така, че един 
аналогичен данък върху бензиновото и дизеловото гориво и биогоривата, 
използвани в транспортния сектор, би могъл да отдели средства за 
реформиране на този сектор;

Or. da

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 146
Параграф 26 б (нов)

26б. предлага данък върху емисиите CO2, изхвърляни от двигателите с 
вътрешно горене, даващ възможност да се финансира както 
електрификацията на транспорта, така и нововъведенията, работещите 
прототипи и създаването на необходимата инфраструктура; обръща 
внимание, че тази мярка би могла да се допълни с други ограничения, като 
например движението в центъра на градовете единствено на електрически 
превозни средства и задължителната употреба на електрически 
селскостопански машини за отглеждането и прибирането на реколтата на 
екологичните зеленчуци; счита, че тази мярка ще има осезаеми 
последствия върху замърсяването, дължащо се на емисиите на частици; 
обръща внимание, че датските региони неотдавна публикуваха документ, 
който оценява, че 4000 смъртни случая годишно се приписват на 
замърсяването със смог (3500) и на стреса от шума (около 500), цифра, 
която трябва да се сравни с броя на жертвите на транспортни 
произшествия в Дания, които са около 400 годишно, но получават много по-
голямо внимание, отколкото проблема със смога;

Or. da
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Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 147
Параграф  26 в (нов)

26в. отправя искане към Комисията да извърши проучване на възможностите за 
реализация на въвеждането на „карта CO2“ за лица и МСП, в която да се 
вписват потреблението на енергия и произведените парникови газове;

Or. es

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 148
Параграф 27

27. подкрепя създаването на действащ на границите инструмент за 
приспособяване, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите на CO2 и 
да се съхрани икономическата конкурентоспособност на Съюза;  приканва 
Комисията да се ръководи от проведените в някои държави-членки изследвания, 
за да изготви доклад за приемането на този (заличаване)

Or. de

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 149
Параграф 27

27. подкрепя разглеждането на действащ на границите инструмент за 
приспособяване, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите на CO2 и 
да се съхрани икономическата конкурентоспособност на Съюза; приканва 
Комисията да се ръководи от проведените в някои държави-членки изследвания, 
за да изготви доклад за евентуалното приемане на този инструмент; въпреки 
това подчертава, че мерките за действащо на границите приспособяване 
следва да се прилагат единствено в случаите, когато усилията за постигане 
на споразумение за задължително намаляване на емисиите на CO2 на 
международно равнище претърпят неуспех;

Or. en
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Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 150
Параграф 27

27. подкрепя изработването на оценка относно осъществимостта на 
въвеждане на действащото на границите приспособяване като инструмент за 
вкючване на вноса в СТЕ , който би подкрепил целите за намаляване на 
емисиите на CO2 и да се съхрани икономическата конкурентоспособност на 
Съюза; приканва Комисията да се ръководи от проведените в някои държави-
членки изследвания, за да изготви доклад за приемането на този инструмент и 
ако това е уместно, да изготви законодателно предложение;

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 151
Параграф 27

27. подкрепя създаването на действащ на границите инструмент за приспособяване 
по-специално, за да се избегнат евентуални случаи на „изтичане на 
въглерод“, които биха могли да подкопаят задължението за намаляване на 
емисиите на CO2 и за да се съхрани икономическата конкурентоспособност на 
Съюза; приканва Комисията да се ръководи от проведените в някои държави-
членки изследвания, за да изготви доклад за приемането на този инструмент и да 
изготви законодателно предложение;

Or. fr

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 152
Параграф 27

27. подкрепя създаването на действащ на границите инструмент за 
приспособяване, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите на CO2 и 
да се съхрани икономическата конкурентоспособност на Съюза; приканва 
Комисията да се ръководи от проведените в някои държави-членки изследвания, 
за да изготви доклад до Европейския парламент за приемането на този 
инструмент и да изготви законодателно предложение;

Or. nl
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 3
Параграф 27 а (нов)

27a. призовава Комисията да проучи механизми и съобразени с околната среда 
търговски политики, съответстващи на договореностите на СТО, с цел да 
се разреши въпросът за третите страни, които не са обвързани с 
Протокола от Киото, както и да се стреми към включване на по-ясни 
разпоредби относно такива възможности в бъдещи версии на Протокола; 
счита, че търговските мерки следва да се предприемат единствено когато 
алтернативните мерки биха били неефективни за постигане на дадена цел, 
свързана с околната среда; счита, че използваните търговски мерки следва 
да не ограничават търговията в по-висока от необходимото степен за 
постигане на целта и следва да не представляват произволна или 
неоправдана дискриминация; 

Or. nl
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