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У В О Д Н А  С Т А Т И Я 

С приетата наскоро нова Програма за действие за околната среда Комисията съз-

даде необходимите условия за политиката на Съюза в областта на околната среда 

до края на десетилетието. Нейното заглавие, „Благоденствие в рамките на нашата 

планета“, подчертава значението, което ще се придава в следващите години на 

гъвкавостта в областта на екологията и превръщането на ЕС в приобщаваща 

и устойчива екологосъобразна икономика.

Програмата определя три тематични цели: опазване, съхранение и увеличаване 

на европейския природен капитал; подкрепяне на преминаването към икономика, 

която използва ресурсите по ефективен начин; и надграждане върху вече постиг-

натия напредък в осигуряването на ползи за здравето на гражданите.

Постигането на тези цели няма да зависи от някакви големи законодателни ини-

циативи, както при предишни програми, а ще изисква правилно прилагане на вече 

постигнатите договорености. Комисията също би желала да види въвеждането на 

мерки, които да стимулират по-голямо участие на частния сектор в разширяването 

на пазара на екологични стоки и услуги.

Програмата за действие е насочена към бъдещето, като същевременно ЕС изпъл-

нява своите ангажименти в областта на биологичното разнообразие, поети в Нагоя, 

Япония, преди две години. Той продължава да играе активна международна роля, 

както стана ясно по време на наскоро проведената среща в Хайдарабад, Индия, 

където ЕС и неговите държави членки постигнаха съгласие за съществено увели-

чение на финансовите, човешките и техническите ресурси за изпълнение на стра-

тегическия план за биологично разнообразие.

Комисията също предприема стъпки за въвеждане в европейското право на дого-

ворените в Нагоя принципи, които гарантират правата на държавите с генетични 

ресурси в рамките на тяхната юрисдикция, достъп на други до тези ресурси и спо-

деляне на получените ползи.

Както посочва наскоро приетият от Комисията документ за политиката в областта 

на морските отпадъци, екологичните проблеми могат да бъдат решавани и по 

начини, които не изискват задължително приемането на законодателство. 

Повишаването на осведомеността, разширяването на познанията и сътрудничест-

вото между основните участници и създателите на политики могат също да допри-

несат съществено за предотвратяването на превръщането на нашите морета 

и океани в сметища.
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П Р О Т О К О Л Ъ Т  О Т  М О Н Р Е А Л 

Протоколът от Монреал:  
25 години защита на озоновия слой

© Shutterstock

Приетият през 1987 г. Протокол от Монреал допри-
несе за постигането на важен напредък в защи-
тата на земния озонов слой през последния 
четвърт век. Неговата мисия все още не е завър-
шила, но от неговите успехи и начина, по който 
бяха постигнати, могат да бъдат извлечени ценни 
поуки в борбата с други световни предизвикател-
ства като изменението на климата.

Днес изменението на климата е основно екологично предиз-

викателство пред договора. Но преди 25 години разруша-

ването на озоновия слой поради повишаването на 

концентрацията на произведени от човека химикали 

в атмосферата и свързаните с това заплахи за планетата 

предизвикваше по-сериозно безпокойство.

Протоколът от Монреал – единственият договор, който 

някога е бил ратифициран от всички държави – се оказа 

успешно средство в усилията за възстановяване на озоно-

вия слой. Той доведе до постепенното спиране на 98 % от 

производството и потреблението на озоноразрушаващи 

вещества (ОРВ). ОРВ се използваха в масови производства 

като например на хладилници, климатици и изолации. В слу-

чай че стриктното спазване на протокола продължи, озоно-

вият слой ще се възстанови напълно и до средата на 

столетието ще достигне равнищата си от периода преди 

80-те години на миналия век.

Тези постижения донесоха значителни ползи за здравето, 

като спомогнаха за предотвратяването на милиони случаи 

на фатални заболявания от рак на кожата, както и други 

болести като перде на очите. Те допринесоха и в борбата 

с изменението на климата, като доведоха до намаляването 

на емисиите на въглероден диоксид с повече от 135 мили-

арда тона.

Предизвикателства и поуки

Въпреки този напредък ролята на Протокола от Монреал не 

е приключила. Правителствата трябва да гарантират, че 

действащите ограничения се спазват надлежно и че ОРВ 

в хладилници, климатици и изолационни пенопласти трябва 

да бъдат напълно премахнати чрез ефективно рециклиране 

и унищожаване. Необходима е също бдителност за предо-

твратяване на незаконната търговия с ОРВ.

Хидрофлурокарбоните представлява нова заплаха. Те не 

разрушават озоновия слой, но са потенциални парникови 

газове, допринасящи за изменението на климата. 

Европейският съюз настоява за включване на клауза за 

постепенното им изключване от производството в Протокола 

от Монреал.

Опитът и характеристиките на Протокола могат да бъдат 

използвани при разработването на бъдещия международен 

договор в областта на климата. Той е правно обвързващ, 

а не само поредица от политически обещания. Съдържа 

точен график за постигане на цели, много от които са изпъл-

нени предсрочно от ЕС. Те също могат да бъдат актуализи-

рани съобразно последните научни постижения. На 

развиващите се страни е предоставена финансова помощ за 

постигане на поетите ангажименти.

Протоколът включва и разпоредби, които забраняват на 

страните по него да търгуват с ОРВ с държави, които не са 

поели определени ангажименти. Тези разпоредби правят 

индивидуалните действия и въздържането от участие 

в общите усилия безперспективни за отделните държави.

Неслучайно европейският комисар по действията в областта 

на климата Кони Хедегор заявява: „Това се оказа ефективен 

подход, който светът може да вземе под внимание 

при разработването на новото споразумение в областта на 

климата.“

 За повече информация

http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/

Протоколът от Монреал доведе до 
постепенното спиране на 98 % от 
производството и потреблението 
на озоноразрушаващи вещества.
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Автомобилният 
транспорт има 

дял от около една 
пета в общите емисии 

на въглероден 
диоксид на ЕС.

Моторните превозни средства са един от най-
големите източници на парникови газове. ЕС вече 
прие задължителни цели за намаляване на еми-
сиите на въглероден диоксид (CO2) от нови микро-
буси и автомобили до 2020 г. В момента Комисията 
прави предложения за начините за постигане на 
тези цели.

Автомобилният транспорт има дял от около една пета 

в общите емисии на основния парников газ, CO2, на ЕС. За 

намаляването му ЕС е определил задължителни цели за 

емисии от нови автомобили и микробуси. Те трябва да бъдат 

изпълнени до 2020 г.

Според тях, емисиите от нови автомобили не следва да над-

вишават средно 95 грама CO2 на километър до 2020 г., 

което е 30 % под равнищата от 135,7 г/км през 2011 г.. За 

микробуси, задължителната цел е 147 г. до 2020 г., срав-

нено с 181,4 г. емисии през 2010 г.

В своето последно предложение Комисията посочва как 

следва да бъдат изпълнени тези цели и как да бъде разпре-

делена тежестта между различните видове превозни сред-

ства. Тя потвърждава, че е целесъобразно да бъдат 

постигнати целите до 2020 г. На всички производители ще 

бъде наложено изискване за намаляване на емисиите 

с еднакъв процент – 16 % за микробуси и 27 % за 

автомобили.

По-голяма гъвкавост ще бъде дадена на малки производи-

тели като тези, произвеждащи по-малко от 500 микробуси 

или автомобили годишно не са задължени да изпълнят 

целта. Но други производители, които не спазват новите 

ограничения подлежат на глоба от 95 евро на г/км за про-

изведена кола или микробус.

Широкообхватни ползи

Като цяло стратегията за намаляване на CO2 ще помогне за 

защита на климата, ще стимулира иновациите и конкурен-

тоспособността, ще създаде работни места и ще спести пари 

на потребителите, тъй като тяхното потребление на гориво 

ще намалее. По-специално, прогнозите показват, че един 

шофьор ще спести средно между 3 000 и 4 000 евро от раз-

ходи за гориво през жизнения цикъл на своя автомобил 

(13 години). Икономиите за собствениците на микробуси ще 

бъдат съответно между 3 300 и 4 500 евро.

Също така не се очаква по-модерните технологии да увели-

чат съществено разходите за нови превозни средства. Те 

могат да увеличат покупната цена на автомобилите 

с 1 100 евро и на микробусите, с около 450 евро. Тези допъл-

нителни разходи ще бъдат възстановени в рамките на пет 

години от икономиите за гориво.

На по-широка основа, предложенията ще предотвратят еми-

сии от около 420 милиона тона CO2 до 2030 г., което ще оси-

гури на обществото нетни икономии между 100 и 200 евро 

за всеки избегнат тон CO2.

През 2013 г. Комисията ще организира консултации със 

заинтересовани страни с цел разискването на мненията за 

целите за емисиите след 2020 г. за нови автомобили 

и микробуси. Те са предназначени да поддържат набраната 

инерция в усилията за намаляване на емисиите на CO2 от 

лекотоварни превозни средства, като същевременно дават 

на автомобилната индустрия необходимата сигурност за 

извършването на дългосрочни инвестиции и разработва-

нето на нови технологии.

 За повече информация

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/
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Намаляване на емисиите 
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Предложение на Комисията

Според действащото европейско законодателство, възоб-

новяемата енергия трябва да достигне дял от 10 % в транс-

портния сектор до 2020 г., а използваното гориво трябва да 

намали парниковите газове с 6 % в рамките на този срок. 

Биогоривата могат да допринесат съществено в постигането 

и на двете цели.

За да предотврати засилване на конкуренцията за ползва-

нето на ограничените ресурси от земеделска земя, 

Комисията предлага таван от 5 % за дела на произвежда-

ните от хранителни култури биогорива в постигането на 

целта от 10 %. Предвиждат се допълнителни стимули за 

подобрени биогорива, чието производство не е свързано 

с използването на земя, като тяхната стойност после ще се 

счита за четири пъти по-висока. Комисията също така ще 

задължи държавите членки да включват емисиите от 

непреки промени в земеползването в отчетите за намале-

ните емисии на парникови газове в резултат от ползването 

на биогорива.

Комисията предвижда да увеличи до 60 % минималните 

стойности за намалението на емисиите на парникови газове 

за нови инсталации. Това цели да подобри ефективността 

на производството на биогорива и да не поощрява инвес-

тициите в инсталации с ниска ефективност по отношение на 

парниковите газове.

Комисията не предлага затварянето на инсталации за про-

изводството на биогорива от първо поколение. Но тя 

е решена да изпрати ясен сигнал, че бъдещото развитие на 

сектора трябва да се съсредоточи върху подобрени и устой-

чиви биогорива. Тя също счита, че биогоривата от първо 

поколение не следва да бъдат подпомагани с публични 

средства след 2020 г.

 За повече информация

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/

land_use_change_en.htm

Видеосъобщение от комисар Хедегор

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/

multimedia/videos/2012-10-17_01_en.htm

Биогоривата могат да допринесат съществено за 
постигането на целите на ЕС до 2020 г. за възоб-
новяема енергия и намаляване на емисиите на 
парникови газове от автомобилен транспорт. Но за 
да имат положително въздействие върху измене-
нието на климата, биогоривата трябва да бъдат 
произвеждани устойчиво при минимална конку-
ренция с производството на храни и фуражи. 
Поради тези съображения Комисията предложи 
мерки за намаляване на количествата биогорива, 
произведени от хранителни култури, които да 
бъдат използвани за постигането на целите до 
2020 г.

Не всички биогорива имат еднакво въздействие върху еми-

сиите от парникови газове. Сегашното първо поколение се 

произвежда от захар, зърнени култури и растителни масла. 

Те са в пряка конкуренция с хранителните и фуражните кул-

тури, които се използват в земеделието. Това може да 

доведе до допълнителна промяна в предназначението на 

земи и последващо генериране на емисии. Ако се изсичат 

гори за осигуряване на нови земеделски земи като компен-

сация за площи, предоставени за производството на биого-

рива, крайният резултат може да бъде по-високи емисии от 

парникови газове в сравнение с тези от изкопаеми горива. 

Биогоривата от второ и трето поколение използват захран-

ващи смеси като отпадъци, морски водорасли или слама, 

поради което не пречат на световното хранително 

производство.

В момента Комисията разглежда тези въздействия, познати 

като непреки промени в земеползването, при изготвянето 

на предложения за мерки за насърчаване на подобрени 

биогорива. Комисарят по действията в областта на климата 

Кони Хедегор обяснява: „От техническа гледна точка непре-

ките промени в земеползването са много сложни, а от поли-

тическа – много прости, особено, когато Световната банка 

изтъква проблемите с растящите цени на храните.“

Б И О Г О Р И В А 

Свеждане до минимум на 
въздействието на биогоривата 
върху климата
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намаляване на природния капитал създава проблеми, не на 

последно място, за индустриите, които зависят от него, като 

селското стопанство и рибарството. Необходими са още уси-

лия за увеличаване на гъвкавостта на околната среда 

спрямо съществуващите бъдещи рискове за политиката, 

което може да допринесе съществено към програмата на ЕС 

за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Новата програма има за цел да гарантира, че към риско-

вете и възможностите се прилага ефективен и съгласуван 

подход. Тя отчита сериозността на икономическата криза, 

като посочва, че политиката в областта на околната среда 

е част от решението. Провежданите в момента структурни 

реформи предлагат възможности за напредък по пътя към 

ресурсно ефективна, нисковъглеродна икономика.

Цели

Програмата очертава три тематични цели, които да ръково-

дят политиката в областта на околната среда до 2020 г. 

Първата предвижда опазване, съхранение и увеличаване на 

природния капитал, на който се дължи нашия икономически 

просперитет и благоденствие.

Втората, очертана във водещата инициатива „Ресурсно ефек-

тивна Европа“, подкрепя преминаването към икономика, 

която използва ресурсите по ефективен начин. Това означава 

пълно прилагане на законодателния пакет в областта на кли-

мата и енергетиката, договаряне на следващите стъпки по 

отношение на политиката в областта на климата след 2020 

г., подобряване на екологичните характеристики на стоките 

през целия им жизнен цикъл и намаляване на въздействието 

на потреблението върху околната среда.

Третата предвижда надграждане върху вече постигнатия 

напредък в осигуряването на ползи за здравето на гражда-

ните на ЕС; увеличаване на усилията за борба със замърся-

ването на въздуха, шума и замърсяването на водата, 

подобряване на управлението на химикали и подготовка за 

последиците от изменението на климата.

Средства

Програмата посочва четири начина за постигане на общите 

тематични цели.

Ще бъде поставен специален акцент върху гарантирането 

на надлежно прилагане на място на действащото зако-

нодателство. Освен ползите за околната среда, това ще 

донесе три ясно определени икономически предимства. То 

ще гарантира еднакво отношение към всички икономически 

Многогодишните програми за действие за окол-
ната среда (ПДОС) на ЕС определят цялостната 
рамка на политиката на ЕС в областта на околната 
среда от 70-те години на миналия век. Европей-
ската комисия представи предложението си за 
нова програма, като определи девет приоритета, 
които да ръководят изработването на политиката 
до края на десетилетието.

ЕС е осигурил високи нива на защита на околната среда 

и човешкото здраве, като същевременно е осигурил и ползи 

за икономиката чрез насърчаване на заетостта и растежа на 

екологосъобразните производства. Ние имаме едни от най-

високите в света стандарти за питейна вода и вода за 

къпане; почти една пета от територията на ЕС е защитена; 

няколко от поставените цели в областта на климата до 2020 

г. са почти постигнати; а законодателството в областта на 

химикалите насърчава иновациите и гарантира подмяната 

на най-опасните вещества с по-безопасни заместители.

Но съществените предизвикателства все още не са преодо-

лени. Въпреки успеха на „Натура 2000“, непрекъснатото 

П Д О С

Програма за действие  
за околната среда до 2020 г.

ПДОС: Благоденствие в рамките 
на нашата планета
Девет приоритета

1.  Опазване, съхранение и увеличаване 

на природния капитал на ЕС;

2.   Създаване на ресурсно ефективна, 

нисковъглеродна икономика;

3.  Защита на гражданите на ЕС от свързани 

с околната среда опасности за здравето им;

4.  Гарантиране на правилното прилагане на 

законодателството на ЕС в областта на околната 

среда;

5.  Подобряване на доказателствената база за 

политиката в областта на околната среда;

6.  Осигуряване на инвестиции за политиката 

в областта на околната среда и климата,  

както и на правилно ценообразуване;

7.  Интегриране на проблемите на околната среда 

във всички области на политиката и повишаване 

на съгласуваността на политиките;

8.  Повишаване на устойчивостта на европейските 

градове;

9.  Повишаване на ефективността на ЕС в справянето 

с регионални и глобални предизвикателства, 

свързани с околната среда.

6 



Докато Комисията може да помогне за посрещане на пре-

дизвикателството чрез широкообхватна оценка на въз-

действието на инициативите на политиката в различни 

области, основната тежест ще пада върху държавите 

членки, тъй като те определят окончателната форма 

и съдържание на законодателството на ЕС и носят отго-

ворност за неговото прилагане.

Различни измерения

Програмата посочва необходимостта от допълнителни уси-

лия на две различни равнища: местно и международно. 

Първото поставя акцент върху факта, че до 2020 г. в гра-

довете ще живеят около 80 % от европейските граждани 

и те следва да бъдат подкрепени в усилията им към пости-

гане на устойчиво бъдеще.

На международно равнище, както бе посочено на срещата 

на върха „Рио + 20“ през юни 2012 г., все повече хора съз-

нават значението на устойчивостта на околната среда и на 

икономическия и социален потенциал на една приобща-

ваща екологосъобразна икономика. ЕС винаги е играл 

важна роля на международно и регионално равнище в уси-

лията за разрешаването на общи екологични проблеми и ще 

продължи да прави това в съответствие с поетите от него 

международни ангажименти и стремежа си да помага на 

другите да изпълнят своите ангажименти. 

 За повече информация

http://ec.europa.eu/environment/newprg/

оператори в рамките на Съюза, ще насърчи иновациите и ще 

даде на предприемчивите европейски дружества „предим-

ството на първия“. Комисията ще бъде по-активна в подпо-

магането на националните правителства да изпълнят 

своите ангажименти в тази област.

Ще продължи да се придава значение на укрепването на 

доказателствената база за политиката в областта на 

околната среда. Това е от жизнено значение за оценка на 

потенциалните рискове, произтичащи от бързото развитие 

на технологиите в области като наноматериали, което 

може да изпревари политиката.

Ще бъдат необходими достатъчно количество инвестиции 

за финансирането на много от тези инициативи. Една част 

ще бъдат направени от бюджета на ЕС в случаите, когато 

целите относно околната среда и климата са интегрирани 

във всички области на политиката, а друга част – от дър-

жавите членки.

Важна роля се отрежда на частния сектор, който следва да 

бъде стимулиран чрез мерки да разширява пазара на еко-

логосъобразни стоки и услуги. Промени в националните 

данъчни системи като постепенното спиране на вредни за 

околната среда субсидии и осигуряване на финансиране 

и стимули за екоиновации са сред препоръчваните от про-

грамата политики.

Четвъртият от тези „помощни механизми“ е гарантиране, 

че тези екологични фактори ще бъдат изцяло взети под 
внимание във всички останали области на политиката 
на ЕС. На теория това изискване съществува от 15 години, 

но практическото му прилагане не винаги е давало жела-

ните резултати.

До 2020 г. в градовете ще живеят около 
80 % от европейците и те следва да бъдат 
подкрепени в усилията им към постигане 
на устойчиво бъдеще.

© Shutterstock
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Ползи

В един свят, който се бори срещу финансовата и икономи-

ческата криза, преструктурирането на тези субсидии би 

било умен ход. Според статистически данни на 

Организацията за икономическо сътрудничество и разви-

тие и Комисията, премахването на субсидиите за изкопа-

еми горива от бюджетите на 27-те държави членки ще 

осигури повече от 25 милиарда евро. Същевременно това 

ще снижи емисиите на парникови газове и ще намали 

замърсяването, свързано с използването на изкопаеми 

горива, което ще осигури по-чист въздух и вода.

Комисията е решена да привлече вниманието към вредата 

от тези субсидии. Тя изтъква добре обосновани икономи-

чески и научни аргументи, за да обясни защо премахването 

им ще стимулира ресурсната ефективност и екологосъо-

бразния растеж. Сега тя разполага с няколко проучвания, 

които ще подкрепят предложенията за реформи и ще заси-

лят одобрението им, включително повече от 30 конкретни 

случаи и примери за реформи, представящи най-добри 

практики. Икономично моделиране на въздействието на 

данъчната реформа в областта на околната среда като 

прехвърляне на данъчното облагане от труда към замър-

сяването и използването на ресурси, ще бъде извършено 

през март 2013 г.

Ефективността на посланието ще се изясни по време на 

следващия Европейски семестър. Това изисква от прави-

телствата да обяснят пред Комисията какви мерки са пред-

приели в отговор на конкретните препоръки за данъчни 

реформи чрез прехвърляне на данъчното облагане 

и започване на постепенно спиране на ВОСС през 2012 г.

 За повече информация

http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/

report_phasing_out_env_harmful_subsidies.pdf

http://ec.europa.eu/environment/enveco/

Вредни за околната среда субсидии са главно без-
възмездна помощ или данъчни облекчения/осво-
бождаване от данъци, които носят допълнителен 
доход на определени потребители, ползватели или 
производители или намаляват техните разходи, но 
като цяло имат отрицателно въздействие върху 
околната среда в по-широк мащаб. ЕС е решен те 
да бъдат постепенно спрени до 2020 г.

Субсидиите, които биха могли да имат отрицателно въз-

действие върху околната среда – познати като вредни за 

околната среда субсидии (ВОСС) – се срещат основно в обла-

сти като изкопаемите горива, транспорта и водата и стой-

ността им се изчислява на 1 трилион щатски долара на 

световно равнище. Но въпреки че носят ползи за индустри-

ята и потребителите, те на практика причиняват разточи-

телно използване на природни ресурси, нарушават 

биологичното разнообразие, подкрепят неефективни прак-

тики и демотивират иновациите.

Комисията настоява за преструктуриране на тези субсидии 

от държавите членки в процес, познат като „Европейския 

семестър“. ЕС далеч не е сам в усилията за преструктуриране 

на субсидиите: на световно равнище са поети ангажименти 

в контекста на Конвенцията за биологично разнообразие 

и Г20 например. Заявките за преструктуриране на тези суб-

сидии бяха потвърдени на конференцията Рио + 20.

Но напредъкът в ЕС на национално равнище е бавен. ЕС 

е постигнал известни успехи и последните предложения за 

реформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), 

общия фонд за рибарството и фондовете на кохезионната 

политика правят финансирането зависимо от изпълнението 

на екологичните цели. Но на национално равнище все още 

има нужда от разработване на ефективни планове за дейст-

вие с ясни цели и срокове и прозрачна система за отчетност. 

Това се отнася и за вредни за околната среда субсидии чрез 

освобождаване от данъци в държавите членки.

С У Б С И Д И И ,  В Р Е Д Н И  З А  О К О Л Н А Т А  С Р Е Д А

Постепенното спиране на вредни 
за околната среда субсидии

Субсидиите, които могат 
да имат отрицателно 
въздействие върху 
околната среда, 
се срещат основно 
в области като 
изкопаемите горива, 
транспорта и водата.
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Включване на принципите в закон

Проектът на законодателен акт на ЕС ще осигури ползи на 

ползвателите и доставчиците на генетични ресурси. Той ще 

даде на последните гаранции, че правата им няма да 

бъдат нарушени и ще осигури на първите надежден дос-

тъп до генетични ресурси на ниска цена и при висока 

правна сигурност.

Според предложените правила, европейските учени и дру-

жества трябва да гарантират, че използваните от тях гене-

тичните ресурси и свързаните с тях традиционни знания са 

били получени в пълно съответствие със законодател-

ството на държавата по произход и че ползите от тяхната 

изследователска дейност се разпределят справедливо 

и обективно.

Ползвателите са длъжни да упражняват „надлежно усър-

дие“, като събират основна информация относно използ-

ваните ресурси като например за времето и мястото на 

получаването им. Те също ще бъдат задължени да пред-

приемат действия, в случай че, според наличната инфор-

мация, материалите са придобити незаконно, използвани 

без надлежно разрешение за достъп или без действащо 

споразумение за споделяне на ползите. Ползвателите под-

лежат на санкции, ако при проверка не могат да удостове-

рят спазването на тези изисквания.

Основните доставчици на генетични ресурси за ползвате-

лите от ЕС са колекции като семенни банки и ботанически 

градини. С оглед на намаляване на разходите и засилване 

на правната сигурност, Комисията предлага да се създаде 

Европейски регистър на ползващите се с доверие колек-

ции, който да гарантира на ползвателите, че материалът 

отговаря в основна степен на изискването за надлежно 

усърдие.

 За повече информация

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/abs/

През октомври 2010 г. световната общност прие 
„Протокол от Нагоя за достъпа до генетични 
ресурси и справедливата и равноправна подялба 
на ползите, произтичащи от тяхното използване“. 
Този нов договор, които е Протокол към Конвен-
цията за биологичното разнообразие, определя 
ясни права и задължения за държавите относно 
начина на предоставяне на генетични ресурси за 
изследователска и развойна дейност и начина на 
прилагане на условията за използването им. Сега 
Комисията предлага проект на законодателен акт 
за прилагане на Протокола от Нагоя.

Генетичните ресурси – т.е. генетичният фонд както в при-

родните, така и в култивираните носители – имат значи-

телна и нарастваща роля в редица стопански сектори. Те 

се използват от учени и дружества в области като расте-

ниевъдството и животновъдството, козметиката, храните 

и фармацевтичната промишленост. През последните 30 

години, 26 % от всички нови одобрени лекарства предста-

вляват естествени продукти или са получени от тях.

Но липсата на ясни международни правила за достъп 

и споделяне на ползи доведе до оплаквания от „биопират-

ство“ – твърдения, че чужди учени, предимно в развиващия 

се свят, понякога погазват авторските права на дадени 

държави в стремежа си да използват тези ценни ресурси. 

Такъв срив в доверието може да ограничи достъпа до тези 

ценни суровини. 

Протоколът от Нагоя разглежда тези въпроси и потвърж-

дава правата на коренните и местните общности, които 

притежават свързани с генетични ресурси традиционни 

знания, които могат да осигурят съществена информация 

за научни открития.

Д О С Т Ъ П  И  П О Л З И

Ясни правила за достъп 
до генетични ресурси
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Нашите морета и океани все повече се превръщат 
в сметище на планетата. Произведените от човека 
отпадъци замърсяват морските обитания и създа-
ват сериозни екологични, икономически и здравни 
проблеми. Със своя новоприет документ за поли-
тиката в областта на морските отпадъци Комиси-
ята цели да повиши информираността по проблема 
и да насърчи дебата за начините за преодолява-
нето му.

Морските отпадъци са резултат от различни дейности 

и източници както на сушата, така и във водата. Тази разно-

родност, както и липсата на достатъчно познания и данни 

относно многобройните страни на явлението усложняват 

откриването на адекватни начини за реагиране. 

Отпадъците могат да бъдат пластмасови, метални, дървени, 

гумени, стъклени или хартиени. Предполага се, че около 

15 % от морските отпадъци плават по морската повърхност, 

същото количество са във водния стълб и 70 % са на мор-

ското дъно. Пластмасата представлява най-яркият пример 

за вредни отпадъци. В някои области тя достига до 80 % от 

замърсителите и може да остане в морската среда за период 

от около сто години.

Въздействието на тези отпадъци върху околната среда 

е значително. Повече от 180 морски видове поглъщат малки 

парченца от пластмаса, като ги мислят за храна и това води 

до вътрешни увреждания и дори до смърт. Много морски 

животни, включително китове, тюлени, костенурки и риби, се 

нараняват и дори умират, ако се заплетат в морски 

отпадъци.

М О Р С К И  О Т П А Д Ъ Ц И

Премахване на морските отпадъци

Заразяването на рибата с боя или нефт или заплитането на 

перките на рибите в изоставени мрежи причинява стопански 

разходи за риболовната промишленост. Морските отпадъци 

могат да навредят и на човешкото здраве и безопасност 

чрез заразяване на храната, занижаване на качеството на 

водата или изхвърляне на опасни материали като медицин-

ски отпадъци на брега.

Сериозни ангажименти за разрешаване 
на проблема

На Конференцията за устойчиво развитие в Рио де Жанейро 

през юни 2012 г. бе поет твърд ангажимент „да бъдат пред-

приети действия, така че, въз основа на събраните научни 

данни, до 2025 г. да бъде постигнато съществено намаля-

ване на морските отпадъци, за да се предотврати уврежда-

нето на крайбрежната и морската среда“. В момента 

Комисията подготвя предложения за действия съобразно 

взетите на конференцията в Рио решения.

Тези действия допълват усилията за премахване на мор-

ските отпадъци, които се предприемат в рамките на 

Рамковата директива за морска стратегия, която изисква от 

държавите членки разработване и прилагане на стратегии, 

които да гарантират постигането на добро екологично със-

тояние на морските региони и подрегиони до 2020 г. 

Директивата е също екологичен стълб на интегрираната 

морска политика, която цели да увеличи максимално устой-

чивото използване на моретата.

По своята същност морските отпадъци изискват междуна-

родни действия и ЕС работи тясно със своите съседи по 

четирите конвенции, които се отнасят за Средиземно, 

Балтийско море, североизточната част на Атлантическия 
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океан и Черно море. Тези конвенции допринасят за изпъл-

нение на Общата програма за действие за защита на мор-

ската среда от наземни дейности на Програмата на ООН за 

околната среда.

В рамките на ЕС източниците и въздействието на морските 

отпадъци са обект на голям брой политики и мерки. Те 

включват законови актове за управление на отпадъците, 

градски отпадъчни води и замърсяване от кораби. Тъй като 

80 % от морските отпадъци идват от наземни източници, 

правилното разпореждане с отпадъците и по-доброто при-

лагане на законодателните мерки могат да допринесат 

съществено за подобряване на качеството на нашите 

морета. Същото се отнася и за промените в опаковането на 

стоки, при което се използва голямо количество пластмасови 

материали.

Допълнителни мерки

Заедно с преките мерки за намаляване на морските отпа-

дъци, се предприемат инициативи за подобряване на базата 

от знания и повишаване на осведомеността. Те обединяват 

усилията на основните участници като създателите на поли-

тики, неправителствените организации (НПО), научната общ-

ност и индустрията. Всички трябва да дадат своя принос, 

тъй като много заинтересовани страни носят отговорност за 

генерирането и разпространението на отпадъци.

Комисията даде начало на три проучвания, които се очаква 

да бъдат завършени в началото на 2013 г. и да внесат по-

голяма яснота относно мащаба на проблема и неговите 

източници. Две от тях изследват надеждността на въвеж-

дането на мерки за предотвратяване на замърсяването 

и основните пробойни в опаковъчната промишленост. 

Третото включва проучване на отделни случаи на замър-

сяване с пластмасови отпадъци на четирите европейски 

морета. 

Средствата от Седмата рамкова програма за научни изслед-

вания на Съюза помагат за финансирането на различни про-

екти като тези по програмата „Океан на бъдещето“, която 

през 2012 г. насочи усилия върху празноти в научното опре-

деление и наблюдението на доброто екологично състояние 

на водите на ЕС. Европейската агенция за околната среда 

също подготвя доклад за състоянието на европейските бре-

гове. Това включва оценка на мащаба на замърсяване 

с морски отпадъци на европейско и регионално равнище. 

Освен намаляване на изхвърлянето на пластмасови отпа-

дъци в моретата, са необходими и усилия за премахване 

на вече съществуващия хаос. Комисията подпомага раз-

лични инициативи под мотото „Лов на отпадъци“. Освен че 

носят практически ползи, те популяризират посланието 

сред обществеността. Планира се и организирането на 

Европейски ден за почистване.

 За повече информация 

http://ec.europa.eu/environment/marine/

© Shutterstock

Повече от 180 морски 
видове поглъщат 

малки парченца от 
пластмаса, като ги 

мислят за храна.

Пътят напред

Комисията помага на държавите членки да изпълнят 

задълженията си, произтичащи от Рамковата дирек-

тива за морска стратегия, и по-специално при пър-

воначалната оценка и определяне на целите 

в областта на околната среда. Това следва да 

направи възможно базово измерване на равнище ЕС 

през 2013 г. с цел оформянето на бъдещи становища 

за определяне на всеобща европейска цел за нама-

ляване на отпадъците. 

Държавите членки трябва да въведат програми за 

наблюдение до юли 2014 г. и да приложат своите 

морски стратегии до 2015 г. Комисията ще ги ана-

лизира и ще излезе с препоръки, в случай че нацио-

налните правителства не предприемат адекватни 

действия.

Тези различни елементи на борбата срещу морските 

отпадъци подготвят почвата за важна конференция, 

която ще се проведе в Германия през април 2013 г. 

На нея държавите членки ще могат да се запознаят 

с примери за практически мерки за борба с това 

явление.
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Само преди две години, в Нагоя, Япония, между-
народната общност прие амбициозна програма за 
защита на биологичното разнообразие. Сега се 
поставя акцент върху реално изпълнение на анга-
жиментите. Съществен напредък в постигането на 
тази цел бе направен в Хайдарабад, Индия, в сре-
дата на октомври 2012 г.

В Хайдарабад бе проведена единадесетата среща на 

Конференцията на страните, позната като КС 11, след КС 10 

в Нагоя, по Конвенцията за биологичното разнообразие 

(КБД). По време на състоялите се ползотворни сесии, тя прие 

33 решения по редица стратегически, важни, финансови 

и бюджетни въпроси.

Те включват потвърждение от страна на ЕС, неговите дър-

жави членки и други страни по КБД за съществено увеличе-

ние на общото финансиране в областта на биологичното 

разнообразие на база на средното годишно финансиране на 

биологичното разнообразие между 2006 г. и 2010 г. 

По-специално страните одобриха предварителна цел, пред-

виждаща удвояване на общия поток от свързания с биоло-

гичното разнообразие международен финансов ресурс за 

развиващите се държави до 2015 г. и поддържане на това 

равнище – като минимум – до 2020 г. В допълнение на това 

те се споразумяха за прилагането на рамка за предвари-

телна отчетност и свързани с нея цели за национално 

финансиране и отчетност, както и за разработването на 

национални финансови планове.

На срещата също бяха взети мерки за гарантиране, че едно-

временно с работата по Конвенцията по изменение на кли-

мата на ООН, и по-специално нейната политика за 

намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на 

горите (НЕОД), не подкопава целите за биологичното разно-

образие. За да осигури съответствие между целите за борба 

с изменението на климата и тези за биологичното разноо-

бразие, КС 11 препоръча гаранции, които трябва да бъдат 

осигурени при изпълнение на дейностите по НЕОД.

В по-общ контекст този стремеж към постигане на едино-

действие ще бъде разширен, за да включва и различни 

свързани с биологичното разнообразие конвенции, след 

като бе договорено, че на Програмата на ООН за околната 

среда следва да бъде отредена съществена роля в подпо-

магането на сътрудничеството между тях.

Други решения и дискусии се съсредоточиха върху достъпа 

до генетични ресурси и споделянето на ползи (вж. отделна 

статия по въпроса на стр. 9) и върху по-доброто опазване 

и по-устойчиво използване на морското биологично разно-

образие, включително чрез определяне на екологично или 

биологично значими морски зони.

Следващи стъпки

При следващата си среща в Южна Корея през втората поло-

вина на 2014 г. за КС 12 страните по Конвенцията на ООН 

за биологичното разнообразие ще разгледат евентуалното 

приемане на окончателна цел за мобилизиране на ресур-

сите, възможни принципи и гаранции за използването на 

иновативни финансови механизми, както и спиране, пре-

структуриране или постепенно премахване на стимули 

и субсидии, които са вредни за нашето биологично 

разнообразие.

На следващата КС ще бъде извършено преразглеждане 

в средата на периода на напредъка при постигането на два-

десетте водещи цели за 2015 г. и 2020 г., посочени 

в Стратегическия план за биологично разнообразие по 

Конвенцията за биологично разнообразие.

 За повече информация

www.cbd.int/cop11/

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ 
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През октомври 2011 г. Генерална дирекция „Околна 
среда“ на Комисията постави началото на общоев-
ропейска кампания, за да покаже, че ресурсно 
ефективното поведение може да направи живота 
на хората и икономиката различни. Под мотото 
„Вашият избор променя света“ кампанията 
„Generation Awake“ вече е достигнала до милиони 
граждани. През 2012 г. кампанията пренасочи вни-
манието си към ефективното използване на водата. 

„Generation Awake“ цели да обясни на гражданите, че те могат 

да променят потреблението си и – с подкрепа и съвети – да 

им помогне да опазят природните ресурси, да спестяват пари, 

да намаляват въздействието върху околната среда и да 

направят бъдещето по-устойчиво. Кампанията стартира през 

октомври 2011 г. с мероприятия в държавите членки, много-

езичен интернет сайт, страница на феновете във „Фейсбук“, 

атрактивни видеоклипове и онлайн реклами.

През миналата година бе поставен по-сериозен акцент върху 

водата с оглед на стартирането на Плана за опазване на 

водните ресурси на Европа, който ще насочва политиката на 

ЕС за водите до 2020 г. Потреблението и опазването на 

водата бяха поставени в центъра на вниманието, като на 

интернет сайта бе създаден нов раздел, който показва клю-

човата роля на индивидуалните решения, за да се гарантира, 

че Европа разполага с достатъчно вода с добро качество. 

Беше качен и атрактивния видеоклип „Водният маниак 

Уолтър“. В него се вижда как синята кофа Уолтър споделя със 

своя терапевт, че е обсебен от мисълта да пести вода и дава 

многобройни съвети на потребителите.

Последва втори етап на кампанията, чиято цел беше да 

повиши осведомеността за скритите разходи за вода, свър-

зани с голям брой неща от всекидневието. Беше създаден нов 

интернет сайт, серия от анимации, показващи непрякото 

потребление на вода, инициативи във „Фейсбук“ и състезание 

за видеоклипове. Делът на прякото използване на вода – за 

готвене, пране и др. – се свежда до незначителните 4 % от 

водата, използвана от всеки отделен човек. Като насочва вни-

манието си към останалите 96 % скрито потребление на вода 

в резултат на взети потребителски решения, кампанията цели 

да повиши осведомеността, че те представляват по-сериоз-

ния проблем. 

Проектът се радва на сериозен успех. В момента броят на 

почитателите във „Фейсбук“ страницата е достигнал около 

78 000, което я нарежда сред най-успешните страници на 

Европейската комисия. Посещенията от стартирането на 

интернет сайта надхвърлят 330 000, а сайтът, посветен на 

водата, е бил посетен повече от 100 000 пъти за по-малко от 

шест месеца. Атрактивните видеоматериали са били гледани 

от почти 2,5 милиона души, а от началото на кампанията 

в пресата са се появили около 800 статии и във връзка с нея 

са публикувани около 500 съобщения чрез микроблог 

в „Туитър“. Анимационните клипове за скритото използване 

на вода също станаха популярни и за няколко месеца са гле-

дани повече от 200 000 пъти.

Поглед към 2013 г.

През тази година вниманието се пренасочва към повишаване 

на осведомеността на европейските потребители за проду-

ктите, които са благоприятни за околната среда, като 

Комисията ще продължи усилията си за популяризиране на 

по-екологосъобразно и ресурсно ефективно потребление. 

 За повече информация

www.generationawake.eu/en 

www.imagineallthewater.eu/en

www.facebook.com/GenerationAwake

www.youtube.com/user/GenerationAwake

К А М П А Н И Я  „ G E N E R A T I O N  A W A K E “

„Generation Awake“  
– една година по-късно
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Използване 
на териториите 

за трайни пасища 
на водния бивол.

Вътрешните солени блата в Бранденбург, близо до 
Берлин, Германия, са геологична и ботаническа 
рядкост. Ежегодно те са важно място за престой 
на хиляди мигриращи птици, включително блатни 
птици, жерави и северни гъски. Обикновената 
калугерица, средната бекасина и други застра-
шени видове птици често намират храна в мест-
ните ливади. 

Промените в традиционните земеделски практики застра-

шават оцеляването на тези вътрешни солени блата. 

Интензивното земеделие е изменило хидрологичните усло-

вия, като е променило съдържанието на соли в почвата, 

а солените ливади са обрасли с храсти и дървета, тъй като 

вече не се ползват трайно като пасища.

За да се справи с положението, федералната провинция 

Бранденбург спечели съфинансиране по програмата LIFE 

на ЕС за своя проект „Salzstellen Brandenburg“ (LIFE05 

NAT/D/000111). Неговата цел е възстановяване на харак-

терните местообитания и видовете, включени в директи-

вата за местообитанията в най-представителните солени 

блата (общо 19 защитени територии от мрежата „Натура 

2000“) и въвеждане на устойчиви управленски практики.

С помощта на експерти от Службата за минно дело, геология 

и минерали към местното правителство, екипът на проекта 

извърши хидравлични дейности като повторно свързване на 

меандри и премахване на стари бентове за възстановяване 

на водния баланс на няколко блата и солени зони.

Подробното познаване на местните води и опитът на мест-

ните фермери бяха от съществено значение за успеха на про-

екта. В резултат на извършените дейности успешно бе 

повишено водното равнище на територията на близо 312 хек-

тара земя, което спомогна за обособяването на няколко 

ливади съобразно метеорологичните условия и нуждите на 

видовете птици и растения, към които бе насочен проекта. 

Премахването на излишни тръстики и храсти и създаване на 

изкуствени езера е мярка, която ще окаже въздействие върху 

биологичното разнообразие на солените блата в измеримото 

бъдеще. Редките за солени ливади растителни видове, като 

пълзяща целина и блатна ангелика, бяха видени за първи път 

в няколко от териториите по проекта.

Екипът на проекта реши да не използва специализирани 

машини за косене за обработването на най-влажните ливади. 

Вместо това, там бяха оставени трайно да пасат водни биволи. 

Те се приспособиха добре към трудните условия, като оцеляха 

на зимни температури от – 24 °С. Фермерите, местните жители 

и посетителите свикнаха с тях, което помогна за постигането 

на второстепенната цел на проекта – повишаване на местния 

интерес към вътрешните солени блата и развитие на туризма. 

С помощта на различни земеделско-екологични субсидии, 

в момента около 300 водни биволи пасат във влажните тери-

тории на Бранденбург.

Най-голямото постижение

Управителят на проекта Холгер Рьослинг посочва, че 

закупването на земята е било „наистина важно“ за успеха 

на проекта. Той обаче счита, че най-голямото постижение 

е създаването, заедно със собствениците на земя и фер-

мерите, на „наистина добро стопанисване“ на солените 

ливади. Това включва изработването на план за действие 

с препоръки за бъдещо развитие, така че водният бивол да 

продължи да обитава тези територии и да спомогне за 

опазване на това важно местообитание през следващите 

години.

 За повече информация

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?

fuseaction=search.dspСтраница&n_proj_id=2952 

L I F E

Там, където живее водният бивол
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Н О В И  П У Б Л И К А Ц И И

LIFE и управление на крайбрежието
Европейските крайбрежни територии имат високо екологична 

и икономическа стойност. Те включват разнообразни и ценни 

местообитания и предлагат екосистемни услуги, като винаги 

са привличали хората и човешката дейност. Но високата кон-

центрация на население и използване на природните ресурси 

оказва различни видове натиск и причинява загуба на биоло-

гично разнообразие и разрушаване на местообитания. Тази 

брошура, създадена главно въз основа на изпълнявани по 

места практически проекти, предоставя общ поглед върху раз-

личните схеми, които допринасят към познанията, защитата 

и устойчивостта на нашата крайбрежна среда.

Версия само на английски език на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/
lifefocus/documents/coastal.pdf

Най-добрите екологични проекти по 
програмата LIFE за 2011 г.
Целта на годишните екологични награди по програмата LIFE 

е да способстват за разпространението на най-добрите прак-

тики и успешни проекти чрез определяне на инициативите 

с най-голям потенциал за дългосрочно подобряване на окол-

ната среда. Най-впечатляващите получават официалното 

признание „Най-добри от най-добрите“. В тази брошура са 

посочени петте проекта, получили това звание през 2011 г.

Версия само на английски език на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/
bestprojects/documents/bestenv11.pdf

Информационна листовка за екоиновациите
Екоиновациите включват всички форми на иновации, техноло-

гични или други, които създават бизнес възможности и предо-

твратяват или намаляват отрицателното въздействие върху 

околната среда. Те са тясно свързани с начина, по който използ-

ваме природните ресурси и произвеждаме и потребяваме 

стоки и услуги. Тази брошура от четири страници обяснява зна-

чението на това понятие, политиките и финансирането, които 

ЕС използва, за да подпомогне тяхното развитие, както и нара-

стващата сила на тази индустрия.

Версия на английски и скоро на други езици на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/pubs/factsheets.htm

„Zoe makes a splash!“
Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската коми-

сия пусна първото си приложение за мобилни устройства. 

„Zoe makes a splash!“ е интерактивна дигитална книжка за 

деца между 7 и 11 години. Съществуват нейни версии на 

английски, немски, испански, италиански и полски език 

в магазина на „Епъл“

http://itunes.apple.com/lu/app/zoe-makes-a-splash!/
id542684376?mt=8&uo=4

и в „Гугъл Плей“: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inuistudio.
zoemakesasplash

Онлайн версия е достъпна на адрес: 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/digitalstory/
index.html

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

Световна среща на върха за горите: 

постигане на устойчиво управление 

на горите на световно равнище

5-6 март 2013 г., Стокхолм, Швеция

Целта на срещата е да определи 

начините, по които свързаните 

с горите заинтересовани страни 

могат да работят заедно. Темите, 

които ще бъдат обсъждани, включ-

ват определяне на стойността 

на горите в балансите, бизнес 

модели за производителите на 

горски продукти и ролята на горите 

в смекчаването на изменението 

на климата.

http://cemea.economistconferences.com/
event/world-forests-summit

Арктическа среща на върха: нови 

перспективи за търговията, енергията 

и околната среда

12 март 2013 г., Осло, Норвегия

В центъра на събитието ще бъдат 

основните предизвикателства, пред 

които е изправен региона: преследва-

нето на природни ресурси, въздейст-

вието на изменението на климата, 

появата на нови търговски пътища 

и необходимостта от отговорно 

управление.

http://cemea.economistconferences.com/
event/arctic-summit

Световна среща на върха за синята 

икономика

29 април – 1 май 2013 г., Берлин, 

Германия

На конференцията ще бъдат анали-

зирани възможностите за въвеждане 

и осъществяване на синя икономика. 

Тя ще разгледа възможни бизнес 

модели, ключовите елементи на 

проекта за синя икономика и корпо-

ративни възможности.

http://www.blueeconomy.eu/
blueeconomysummit/index.html

Зелена седмица 2013 г.

4-7 юни 2013 г., Брюксел, Белгия

Качеството на въздуха ще бъде 

темата на тринадесетото издание 

на това значимо събитие на ЕС.

http://ec.europa.eu/environment/
greenweek/index.html

Освен ако не е посочено друго, изданията са достъпни 

безплатно чрез EU Bookshop на: bookshop.europa.eu
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Н А К Р А Т К О

Награди по Схемата на Европейския 
съюз за екологично управление и одит
Тази година с наградите бяха отличени шест публични и частни организации за приноса 

им в прилагането на иновативни решения за подобряване на управлението на водата.

В частния сектор, Abwasserverband Anzbach Laabental (Австрия), дружество за иновативни 

канализационни системи, бе победител в категорията на микроорганизациите. 

Победителят сред малките организации бе Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG 

(Германия), което държи къмпингов и ваканционен парк на Балтийско море. Пивоварна 

Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Германия), произвеждаща биологична бира 

и безалкохолни напитки, бе наградена в категорията на средните организации, а победи-

телят сред големите организации бе Lafarge Cement, най-големият производител на 

цимент в Обединеното кралство.

В публичния сектор общината на Таварнеле Вал ди Песа (Тоскана, Италия), която изисква 

наличието на технологии за пестене на водата във всички нови сгради, спечели наградата 

в категорията на малките организации, а в тази на големите – Градският съвет на Бристол 

(Обединеното кралство), който е намалил потреблението на вода в града с 11 % от 

2009/2010 г. насам.

За повече информация http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/

Нант става Европейска зелена столица за 2013 г.
На 29 ноември 2012 г. Нант, шестият по големина град във Франция, получи званието 

Европейска зелена столица от своя предшественик Витория-Гастейс в Испания. Това е чет-

въртият град, който получава тази престижна титла от учредяването на наградите през 

2010 г.

Нант има много предимства на екологосъобразен град. Те включват четири защитени 

територии от мрежата „Натура 2000“, 33 естествени зони, чиято флора, фауна и природни 

зони представляват интерес и амбициозен план за действие за намаляване на емисиите 

на въглероден диоксид с 30 % на глава от населението до 2020 г.

За да спечели наградата за Европейска зелена столица, един град трябва да демонстрира, 

че има водеща позиция по отношение на екологосъобразен начин на живот, служи за при-

мер за подражание и популяризира най-добрите практики сред останалите градове. Нант 

ще изпълни това задължение чрез организиране на пътуваща изложба „Aéroflorale II“ 

из цяла Европа през 2013 г.

За повече информация www.europeangreencapital.eu

План за опазване на водните ресурси на Европа
Европейската комисия предложи план, с който да се гарантира, че ЕС има достатъчно вода 

с добро качество за задоволяване на потребностите на своите граждани, икономиката 

и околната среда. Стратегията предлага триетапен подход за изпълнение на целта за 

постигане на добро състояние на водите до 2015 г., предвидена в Рамковата директива 

за водите.

Той подчертава необходимостта от по-добро спазване на действащото европейско зако-

нодателство в областта на водите. Използването на измерване, ценообразуване по отно-

шение на водата и подобрен икономически анализ за прилагането на принципа 

„замърсителя плаща“ може да бъде полезно за постигането на тази цел.

Много усилия трябва също да бъдат положени, за да може интегрирането на целите на 

водната политика в други свързани области на политиката на ЕС като селско стопанство, 

рибарство, възобновяема енергия, транспорт и кохезионния и структурните фондове 

да постигне целта до 2015 г.

Освен това планът посочва необходимостта от разработване на начини за подобряване 

на водната ефективност чрез определяне на национални цели, използване на сметки 

за водата и определяне на стандарти на ЕС за повторно използване на водата.

За повече информация http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/ 
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Environment DG
Communication Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels 
Belgium

„Zoe makes a splash!“ е ново приложение, създадено от Генерална дирекция  
„Околна среда“. То може да бъде свалено от App Store  
http://itunes.apple.com/lu/app/zoe-makes-a-splash!/id542684376?mt=8&uo=4  
или от „Гугъл“ Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inuistudio.zoemakesasplashО
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За децата: Забавлявайте се с историята и се научете как да помагате за опазване на окол-
ната среда.

За родители и учители: Използвайте тази интерактивна книжка в клас или когато се занима-
вате с детето си в къщи (целева група от 7 до 11 г.), за да научите заедно за значението на 
водата за нашето общество.

Историята разказва за две деца и техните приключения със знаещата жаба Фред, която показва 
на децата (и техните родители) погрешните неща в тяхното ежедневие. Тя е изпълнена със 
забавна анимация, интерактивни елементи, няколко предизвикателни момента и много съвети 
за съхранението на водата.

За групови занимания с ученици може да бъде използвана и интернет версия, съдържаща 
набор от инструкции http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/children.htm

Съществуват версии на английски, френски, немски, италиански, испански и полски език.

Искам да получа безплатно тримесечен екземпляр  
на „Околна среда за европейци“ 

� на български език   � на испански език   � на чешки език   � на немски език   � на естонски език    
� на гръцки език  � на английски език   � на френски език   � на италиански език   � на литовски език    
� на полски език   � на португалски език   � на румънски език

Име:

Организация:

Улица:  №:  Пощенска кутия:

Пощенски код: Град: Държава:

Тел: Факс: Е-мейл:

ГД „Околна среда“ – отдел Комуникации
Факс: +32 (0)2 29-86327 

Можете също така да се абонирате онлайн на адрес:
ec.europa.eu/environment/mailingregistration/main/mailing_reg.cfmФ
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За децата: Забавлявайте се с историята и се научете как да помагате за опазване на окол-
ната среда.

За родители и учители: Използвайте тази интерактивна книжка в клас или когато се занима-
вате с детето си в къщи (целева група от 7 до 11 г.), за да научите заедно за значението на 
водата за нашето общество.

Историята разказва за две деца и техните приключения със знаещата жаба Фред, която показва 
на децата (и техните родители) погрешните неща в тяхното ежедневие. Тя е изпълнена със 
забавна анимация, интерактивни елементи, няколко предизвикателни момента и много съвети 
за съхранението на водата.

За групови занимания с ученици може да бъде използвана и интернет версия, съдържаща 
набор от инструкции http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/children.htm

Съществуват версии на английски, френски, немски, италиански, испански и полски език.

Искам да получа безплатно тримесечен екземпляр  
на „Околна среда за европейци“ 

� на български език   � на испански език   � на чешки език   � на немски език   � на естонски език    
� на гръцки език  � на английски език   � на френски език   � на италиански език   � на литовски език    
� на полски език   � на португалски език   � на румънски език

Име:

Организация:

Улица:  №:  Пощенска кутия:

Пощенски код: Град: Държава:

Тел: Факс: Е-мейл:

ГД „Околна среда“ – отдел Комуникации
Факс: +32 (0)2 29-86327 

Можете също така да се абонирате онлайн на адрес:
ec.europa.eu/environment/mailingregistration/main/mailing_reg.cfmФ
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Environment DG
Communication Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels 
Belgium

„Zoe makes a splash!“ е ново приложение, създадено от Генерална дирекция  
„Околна среда“. То може да бъде свалено от App Store  
http://itunes.apple.com/lu/app/zoe-makes-a-splash!/id542684376?mt=8&uo=4  
или от „Гугъл“ Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inuistudio.zoemakesasplashО
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