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Изменение 62
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да се измени 
Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри 
качеството на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда, да 
се рационализират различните етапи на 
тази процедура и да се подобрят 
последователността и взаимодействието 
с другите законодателни и политически 
актове на Съюза, както и със стратегии 
и политики, разработени от държавите 
членки в области от национална 
компетентност.

(3) Необходимо е да се измени 
Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри 
качеството на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда, да 
се приведат тези разпоредби в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране, да се 
рационализират различните етапи на 
тази процедура и да се подобрят 
последователността и взаимодействието 
с другите законодателни и политически 
актове на Съюза, както и със стратегии 
и политики, разработени от държавите 
членки в области от национална 
компетентност.

Or. en

Обосновка

Принципите на интелигентното регулиране трябва да бъдат включени в редакциите 
на Директивата за ОВОС, с цел да се сведе до минимум ненужната регулаторна 
тежест, особено върху МСП.

Изменение 63
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да се измени 
Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри 
качеството на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда, да 
се рационализират различните етапи на 

(3) Необходимо е да се измени 
Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри 
качеството на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда, да 
се рационализират различните етапи на 
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тази процедура и да се подобрят 
последователността и взаимодействието 
с другите законодателни и политически 
актове на Съюза, както и със стратегии 
и политики, разработени от държавите 
членки в области от национална 
компетентност.

тази процедура и да се подобрят 
последователността и взаимодействието 
с другите законодателни и политически 
актове на Съюза, както и със стратегии 
и политики, разработени от държавите 
членки в области от национална 
компетентност. В много случаи 
административните процедури са 
станали твърде сложни и дълги, 
което води до забавяне и създава 
допълнителни рискове за защитата 
на околната среда. Във връзка с това 
опростяването и хармонизирането на 
процедурите следва да е една от 
целите на Директива 2011/92/ЕС. 
Трябва да се вземе под внимание дали е 
подходящо създаването на „единично 
звено за контакт“ с оглед да се даде 
възможност за координирана оценка 
или общи процедури в случаите, 
когато се изискват няколко ОВОС, 
например в случаите на 
трансгранични проекти, както и да се 
определят по-конкретни критерии за 
задължителни оценки.

Or. en

Изменение 64
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да се измени 
Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри 
качеството на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда, да 
се рационализират различните етапи на 
тази процедура и да се подобрят 
последователността и взаимодействието 
с другите законодателни и политически 
актове на Съюза, както и със стратегии 
и политики, разработени от държавите 

(3) Необходимо е да се измени 
Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри 
качеството на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда, да 
се рационализират различните етапи на 
тази процедура и да се подобрят 
последователността и взаимодействието 
с другите законодателни и политически 
актове на Съюза, както и със стратегии 
и политики, разработени от държавите 
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членки в области от национална 
компетентност.

членки в области от национална 
компетентност. В много случаи 
административните процедури са 
станали твърде сложни и дълги, 
което води до забавяне и създава 
допълнителни рискове за защитата 
на околната среда. Във връзка с това 
опростяването на процедурите следва 
да е една от целите на 
Директива 2011/92/ЕС. Трябва да се 
вземе под внимание дали е подходящо 
създаването на „единично звено за 
контакт“ с оглед да се даде 
възможност за координирана оценка 
или общи процедури в случаите, 
когато се изискват няколко ОВОС, 
например в случаите на 
трансгранични проекти, както и да се 
определят по-конкретни критерии за 
задължителни оценки.

Or. en

Изменение 65
Сандрин Белие

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За да гарантира хармонизирано 
прилагане и еднаква защита на 
околната среда в Съюза, Комисията 
следва, в ролята си на пазител на 
Договорите, да осигури качествено и 
процедурно съответствие с 
разпоредбите на 
Директива 2011/92/ЕС, включително 
разпоредбите относно допитването 
до и участието на обществеността.

Or. en
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Изменение 66
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В случай на проекти, които 
могат да имат трансгранично 
въздействие върху околната среда, 
участващите държави членки следва 
да предлагат съвместно единично 
звено за контакт, в което следва да 
бъдат равнопоставено представени, и 
което следва да отговаря за всички 
процедурни стъпки. За 
окончателното одобрение на проекта 
трябва да бъде получено съгласието 
на всички съответни държави членки.

Or. de

Изменение 67
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Преразгледаната 
Директива 2011/92/ЕС следва да 
осигури и подобряване на опазването 
на околната среда, увеличаване на 
ефективността на ресурсите и 
подпомагане на устойчивия растеж в 
Европа. За тази цел е необходимо да се 
опростят и хармонизират 
предписаните процедури.

Or. de
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Изменение 68
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През последното десетилетие, 
въпросите, свързани с околната среда, 
като ефективното използване на 
ресурсите и биологичното разнообразие, 
изменението на климата и рисковете от 
бедствия, придобиха по-голяма важност 
в процеса на вземане на решения и би 
следвало поради това да бъдат ключови 
елементи в процесите на оценка и 
вземане на решения, особено за 
инфраструктурни проекти.

(4) През последното десетилетие, 
въпросите, свързани с околната среда, 
като ефективното използване на 
ресурсите и биологичното разнообразие, 
изменението на климата и рисковете от 
бедствия, придобиха по-голяма важност 
в процеса на вземане на решения и би 
следвало поради това да бъдат ключови 
елементи в процесите на оценка и 
вземане на решения, особено за 
инфраструктурни проекти. Комисията 
следва да предложи списък с критерии 
и указания, включващи видимо 
въздействие, с оглед на по-доброто 
прилагане на Директива 2011/92/ЕС по 
отношение на опазването на 
историческото и културното 
наследство, тъй като понастоящем 
няма насоки за това.

Or. en

Изменение 69
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През последното десетилетие, 
въпросите, свързани с околната среда, 
като ефективното използване на 
ресурсите и биологичното разнообразие, 
изменението на климата и рисковете от 
бедствия, придобиха по-голяма важност 
в процеса на вземане на решения и би 
следвало поради това да бъдат ключови 

(4) През последното десетилетие, 
въпросите, свързани с околната среда, 
като ефективното използване на 
ресурсите и биологичното разнообразие, 
изменението на климата и рисковете от 
бедствия, придобиха по-голяма важност 
в процеса на вземане на решения и би 
следвало поради това да бъдат ключови 



PE510.827v01-00 8/80 AM\936759BG.doc

BG

елементи в процесите на оценка и 
вземане на решения, особено за 
инфраструктурни проекти.

елементи в процесите на оценка и 
вземане на решения, особено за 
инфраструктурни проекти. Комисията 
следва да предложи списък с критерии 
и указания, включващи видимо 
въздействие, с оглед на по-доброто 
прилагане на Директива 2011/92/ЕС по 
отношение на опазването на 
историческото и културното 
наследство, тъй като понастоящем 
няма насоки за това.

Or. en

Изменение 70
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тематичната стратегия за опазване 
на почвите и Пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, подчертават значението на 
устойчивото използване на почвата и 
необходимостта от преодоляване на 
неустойчивото увеличение на 
населените райони с течение на времето 
(усвояване на земя). Освен това, 
заключителният документ на 
Конференцията на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие, проведена в Рио 
де Жанейро на 20—22 юни 2012 г., 
признава икономическото и социалното 
значение на доброто управление на 
земята, включително на почвата, и 
необходимостта от спешни действия за 
постигане на обрат в процеса на 
деградацията на земята. Поради това 
следва да бъде отчетено и въздействието 
върху земята на публичните и частните 
проекти, по-специално върху 
усвояването на земята, почвата, 
включително органичните вещества в 

(6) Тематичната стратегия за опазване 
на почвите и Пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, подчертават значението на 
устойчивото използване на почвата и 
необходимостта от преодоляване на 
неустойчивото увеличение на 
населените райони с течение на времето 
(усвояване на земя). Освен това, 
заключителният документ на 
Конференцията на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие, проведена в Рио 
де Жанейро на 20—22 юни 2012 г., 
признава икономическото и социалното 
значение на доброто управление на 
земята, включително на почвата, и 
необходимостта от спешни действия за 
постигане на обрат в процеса на 
деградацията на земята. Поради това 
следва да бъде отчетено и въздействието 
върху земята на публичните и частните 
проекти, по-специално върху 
усвояването на земята, загубата на 
земеделски и горски площи за 
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нея, ерозията, уплътняването и 
запечатването, включително 
посредством подходящи планове за 
земеползване и политики на 
национално, регионално и местно 
равнище.

производството на хранителни
култури, фуражни култури и 
възобновяеми суровини, почвата, 
включително органичните вещества в 
нея, ерозията, уплътняването и 
запечатването, включително 
посредством подходящи планове за 
земеползване и политики на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Or. de

Обосновка

С предложението на Европейската комисия в рамките на оценка на въздействието 
върху околната среда за първи път се оценява въздействието на даден проект върху 
земята. Понятието за земята като благо, обект на закрилата, не следва да се 
ограничава само до чисто качественото екологично съображение по отношение на 
плодородието на почвата, а следва да бъде разширено и до запазването на 
земеделските и горските производствени площи в количествено отношение.

Изменение 71
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Опазването и насърчаването на 
културното наследство и ландшафта, 
които са неразделна част от културното 
многообразие, което Съюзът се 
ангажира да зачита и насърчава в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, може да използва и 
да се основава на определения и 
принципи, развити в съответните 
конвенции на Съвета на Европа, и по-
специално Конвенцията за опазване на 
архитектурното наследство на Европа, 
Европейската конвенция за ландшафта и
Рамковата конвенция за значението на 
културното наследство за обществото.

(11) Опазването и насърчаването на 
културното наследство и ландшафта, 
които са неразделна част от културното 
многообразие, което Съюзът се 
ангажира да зачита и насърчава в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, може да използва и 
да се основава на определения и 
принципи, развити в съответните 
конвенции на Съвета на Европа, и по-
специално Конвенцията за опазване на 
архитектурното наследство на Европа, 
Европейската конвенция за ландшафта,
Рамковата конвенция за значението на 
културното наследство за обществото и
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Международните препоръки на 
ЮНЕСКО относно опазването и 
съвременното значение на 
историческите места, приети през 
1976 г. в Найроби.

Or. en

Изменение 72
Кристина Гутиерес-Кортинес, Андреа Дзанони, Критон Арсенис, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Видимото въздействие е 
съществен критерий в оценката на 
въздействието върху околната среда 
за опазването на историческото и 
културното наследство; той следва 
да бъде още един елемент от 
оценките.

Or. es

Обосновка

Видимото въздействие вече съществува в законодателствата на някои държави 
членки, като Франция, Италия и Обединеното кралство.

Изменение 73
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагането на 
Директива 2011/92/ЕС е необходимо да 
се осигури конкурентна бизнес среда, 
особено за малките и средните 
предприятия, с цел постигане на

(12) При прилагането на 
Директива 2011/92/ЕС е необходимо да 
се осигури интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите, изложени в съобщението на 
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интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите, 
изложени в съобщението на Комисията, 
озаглавено „Европа 2020 — Стратегия 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“.

Комисията, озаглавено „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“.

Or. es

Обосновка

Опростяване на текста. Винаги е добре да се гарантира конкурентоспособността на 
предприятията и МСП, но това никога не може да стои над екологичните гаранции, 
които един проект следва да изпълнява.

Изменение 74
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагането на 
Директива 2011/92/ЕС е необходимо да 
се осигури конкурентна бизнес среда, 
особено за малките и средните 
предприятия, с цел постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите, 
изложени в съобщението на Комисията, 
озаглавено „Европа 2020 — Стратегия 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“.

(12) При прилагането на 
Директива 2011/92/ЕС е необходимо да 
се осигури конкурентна бизнес среда, 
особено за малките и средните 
предприятия, с цел постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите, 
изложени в съобщението на Комисията, 
озаглавено „Европа 2020 — Стратегия 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“19, и с наскоро 
актуализираното съобщение относно 
индустриалната политика, 
озаглавено„По-силна европейска 
промишленост за растеж и 
възстановяване на икономиката“ 
(COM(2012)582).

Or. en

Обосновка

ЕС трябва да използва пълния потенциал на всички съществуващи политически 
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инструменти в областта на екологичната и индустриалната политика и да прилага 
интегриран подход за постигането на целите на индустриалната политика на ЕС. 
Оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС) са ключова стъпка, която 
ще даде възможност на някои индустриални проекти да се случат и да допринесат за 
икономическото развитие и растеж на ЕС.

Изменение 75
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Разрешение следва да получават 
само публични и частни проекти, 
които могат да имат съществени 
последици върху околната среда, след 
извършване на оценка за 
съществените последици, които 
такива проекти могат да имат върху 
околната среда. Тази оценка следва да 
бъде направена въз основа на 
съответната информация, 
предоставена от предприемача, и, 
когато това е необходимо, следва да 
бъде допълнена от органите и 
членовете на обществеността, 
които могат да бъдат засегнати от 
проекта. Оценката следва да се 
извършва от независими, 
акредитирани и технически 
компетентни експерти, за чието 
заплащане следва да допринесе и 
самият предприемач.

Or. lt

Изменение 76
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Кристина Гутиерес-Кортинес,Йо Лайнен, Оса 
Вестлунд, Неса Чилдърс, Виторио Проди, Павел Поц

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С оглед на засилването на 
обществения достъп и 
прозрачността във всяка държава 
членка следва да се предостави 
централен портал, осигуряваща по 
електронен път навременна 
екологична информация във връзка с 
приложението на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 77
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С цел намаляване на 
административната тежест, 
улесняване на процеса на вземане на 
решения и намаляване на разходите 
по проектите, се определят 
необходимите стъпки за 
стандартизация на критериите, 
които да се следват, съгласно 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно 
европейската стандартизация1. 
Целта е да се подкрепи прилагането 
на най-добрите налични техники 
(НДНТ), да се подобри 
конкурентоспособността и да се 
избегнат различни тълкувания на 
правилото.
_______________
1 ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

Or. es
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Изменение 78
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Все така с цел максимално 
опростяване и улесняване на 
работата на компетентните 
администрации се разработват 
насоки с критерии, като се вземат 
предвид характеристиките на 
отделните сектори на стопанската и 
промишлената дейност. Тази мярка 
се насърчава в указанията на член 6 за 
приложението на 
Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна1.
_______________
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

Or. es

Изменение 79
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 12в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) За да се зачита и изпълнява 
възможно най-доброто опазване на 
историческото и културното 
наследство, Комисията и/или 
държавите членки ще разработи/ят 
насоки с критерии.

Or. es
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Обосновка

В много случаи администрациите не знаят какви критерии да приложат и да 
оценяват с оглед на опазването на историческото и културното наследство. Тази 
мярка ще внесе по-голяма увереност.

Изменение 80
Сандрин Белие

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива в 
случаите, когато това е необходимо.

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива по 
изключение за проекти, чиято 
единствена цел е реагирането на 
аварийни ситуации, при предоставяне 
на необходимата информация на 
Комисията и на заинтересованата 
общественост.

Or. en

Изменение 81
Критон Арсенис, Виторио Проди, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива в 

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива в 
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случаите, когато това е необходимо. тези изключителни случаи след 
допитване до заинтересованата 
общественост.

Or. en

Изменение 82
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива в 
случаите, когато това е необходимо.

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива в 
случаите, когато това е необходимо. Във 
връзка с това директивата следва да 
вземе под внимание разпоредбите на 
Конвенцията от Еспо, която в случаи 
на трансгранични проекти задължава 
участващите държави взаимно да се 
уведомяват и консултират. При 
такива трансгранични проекти 
Комисията, където и когато е 
подходящо и възможно, следва да 
играе по-активна и подпомагаща роля.

Or. en

Изменение 83
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В оценките на въздействието 
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върху околната среда се взема под 
внимание пропорционалността. 
Изискванията към оценката на 
въздействието върху околната среда 
за даден проект са пропорционални на 
неговата големина и етап на 
осъществяване.

Or. en

Изменение 84
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Оса Вестлунд, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Член 1, параграф 4 от 
Директива 2011/92/ЕС, в който се 
посочва, че директивата не се прилага 
за проекти, подробните правила за 
които са приети чрез специален акт 
на националното законодателство, 
дава възможност за открита 
дерогация с ограничени процедурни 
гаранции и може да създаде 
съществени пречки при прилагането 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 85
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) За да се избегнат ненужни 
усилия и разходи, проектите по 
приложение II следва да представят 
проектонамерения на не повече от 
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30 страници, съдържащи 
характеристиките на проекта и 
информация относно 
местонахождението на проекта, за 
да премине скрининговата процедура, 
която ще представлява първоначална 
оценка на неговата жизнеспособност. 
Тази скринингова процедура следва да 
е публична и да отговаря на 
факторите по член 3. Следва да се 
докажат значителни преки и непреки 
въздействия на проекта.

Or. es

Изменение 86
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) От компетентните органи следва да 
се изисква да определят обхвата и 
степента на подробност на 
информацията за околната среда, която 
се представя под формата на доклад за 
околната среда (определяне на обхвата). 
С цел да се подобри качеството на 
оценката и да се рационализира 
процесът на вземане на решения, е 
важно да се определят на равнището на 
Съюза категории на информацията, въз 
основа на които компетентните органи 
следва извършат определянето.

(17) От компетентните органи следва да 
се изисква да определят обхвата и 
степента на подробност на 
информацията за околната среда, която 
се разглежда под формата на оценка на 
въздействието върху околната среда 
(определяне на обхвата). С цел да се 
подобри качеството на оценката и да се 
рационализира процесът на вземане на 
решения, е важно да се определят на 
равнището на Съюза категории на 
информацията, въз основа на които 
компетентните органи следва да 
извършат определянето.

Or. pt

Изменение 87
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) От компетентните органи следва да 
се изисква да определят обхвата и 
степента на подробност на 
информацията за околната среда, която 
се представя под формата на доклад за 
околната среда (определяне на обхвата). 
С цел да се подобри качеството на 
оценката и да се рационализира 
процесът на вземане на решения, е 
важно да се определят на равнището на 
Съюза категории на информацията, въз 
основа на които компетентните органи 
следва извършат определянето.

(17) От компетентните органи следва да 
се изисква да определят обхвата и 
степента на подробност на 
информацията за околната среда, която 
се представя под формата на доклад за 
околната среда (определяне на обхвата). 
С цел да се подобри качеството на 
оценката, да се опростят процедурите
и да се рационализира процесът на 
вземане на решения, е важно да се 
определят на равнището на Съюза 
категории на информацията, въз основа 
на които компетентните органи следва 
да извършат определянето.

Or. en

Изменение 88
Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Докладът за въздействията на 
проекта върху околната среда, който 
трябва да бъде предоставен от 
изпълнителя на проекта, следва да 
включва оценка на разумните 
алтернативи на предлагания проект, 
включително вероятното развитие 
на състоянието на околната среда, 
ако проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий), като средство за 
подобряване на качеството на 
процеса на оценка и за предоставяне 
на възможност за включване на 
екологични съображения на ранен 
етап от разработването на проекта.

(18) Докладът за въздействията на 
проекта върху околната среда, който 
трябва да бъде предоставен от 
изпълнителя на проекта, следва да 
включва оценка на разумните 
алтернативи на предлагания проект.
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Or. fr

Изменение 89
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Докладът за въздействията на 
проекта върху околната среда, който 
трябва да бъде предоставен от 
изпълнителя на проекта, следва да 
включва оценка на разумните 
алтернативи на предлагания проект, 
включително вероятното развитие 
на състоянието на околната среда, 
ако проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий), като средство за 
подобряване на качеството на процеса 
на оценка и за предоставяне на 
възможност за включване на 
екологични съображения на ранен етап 
от разработването на проекта.

(18) Докладът за въздействията на 
проекта върху околната среда, който 
трябва да бъде предоставен от 
изпълнителя на проекта, следва да 
включва оценка на разумните 
алтернативи на предлагания проект като 
средство за подобряване на качеството 
на процеса на оценка и за предоставяне 
на възможност за включване на 
екологични съображения на ранен етап 
от разработването на проекта.

Or. en

Изменение 90
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Докладът за въздействията на 
проекта върху околната среда, който 
трябва да бъде предоставен от 
изпълнителя на проекта, следва да 
включва оценка на разумните 
алтернативи на предлагания проект, 
включително вероятното развитие на 
състоянието на околната среда, ако 

(18) Оценката на въздействието на 
проекта върху околната среда, който 
трябва да бъде предоставен от 
изпълнителя на проекта, следва да 
включва оценка на разумните 
алтернативи на предлагания проект, 
включително вероятното развитие на 
състоянието на околната среда, ако 
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проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий), като средство за подобряване 
на качеството на процеса на оценка и за 
предоставяне на възможност за 
включване на екологични съображения 
на ранен етап от разработването на 
проекта.

проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий), като средство за подобряване 
на качеството на процеса на оценка и за 
предоставяне на възможност за 
включване на екологични съображения 
на ранен етап от разработването на 
проекта.
(Това изменение важи за целия текст.)

Or. pt

Обосновка

Запазването на термина „оценка на въздействието върху околната среда“ вместо 
„доклад за околната среда“ служи за осигуряване на официална основа, върху която 
да се установи процедурата за оценка, нейните цели и използваните методи. 
Евентуална промяна в терминологията не само може да създаде объркване, но и да 
изкриви обхвата и предназначението на окончателния документ.

Изменение 91
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Целесъобразно е да бъдат въведени 
срокове за различните етапи на 
екологичната оценка на проектите, за да 
се насърчи по-ефикасното вземане на 
решения и да се повиши правната 
сигурност, като се вземат предвид също 
характерът, сложността, 
местоположението и размерът на 
предложения проект. Тези срокове не 
бива в никакъв случай да застрашават 
постигането на високи стандарти при 
опазването на околната среда, по-
специално на произтичащите от други 
европейски законодателни актове в 
областта на околната среда, както и 
ефективното публично участие и 
достъпа до правосъдие.

(22) Целесъобразно е да бъдат въведени 
разумни и предвидими срокове за 
различните етапи на екологичната 
оценка на проектите, за да се насърчи 
по-ефикасното вземане на решения и да 
се повиши правната сигурност, като се 
вземат предвид също характерът, 
сложността, местоположението и 
размерът на предложения проект. Тези 
срокове не бива в никакъв случай да 
застрашават постигането на високи 
стандарти при опазването на околната 
среда, по-специално на произтичащите 
от други европейски законодателни 
актове в областта на околната среда, 
както и ефективното публично участие 
и достъпа до правосъдие.

Or. en
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Изменение 92
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Сред целите на Конвенцията от 
Орхус, ратифицирана от ЕС и 
включена в неговото 
законодателство, е гарантирането на 
правата за участието на 
обществеността във вземането на 
решения по въпроси, свързани с 
околната среда. Поради това трябва 
да продължи да се насърчава 
участието на обществеността, 
включително на сдружения, 
организации и групи, и по-специално 
на неправителствени организации, 
работещи в полза на опазването на 
околната среда. В допълнение, в 
член 9, параграфи 2 и 4 от 
Конвенцията от Орхус се предвижда 
достъп до съдебни или други 
процедури, оспорващи материалната 
или процесуалната 
законосъобразност на решения, 
действия или бездействия, предмет 
на разпоредбите за участие на 
обществеността.

Or. es

Обосновка

Обобщават се съображения 17, 19, 20 и 21 от предишната директива. Постулатите 
на Конвенцията от Орхус трябва да продължат да се цитират в съображенията на 
настоящата нова директива.

Изменение 93
Жуан Ферейра
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Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Участието на обществеността 
в процеса на вземане на решения е 
много важно, за да се чуят всякакви 
становища и тревоги, които могат да 
имат значение за предстоящите 
решения, което ще донесе повече 
отговорност и прозрачност в процеса, 
като подобри качеството на взетите 
решения по същество и като повиши 
обществената осведоменост по 
проблемите на околната среда.

Or. pt

Изменение 94
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Съгласно съществуващата 
Директива 2011/92/ЕС проучването и 
добивът както на конвенционален, 
така и на неконвенционален 
въглеводород са включени в 
приложение ІІ без оглед на 
проучваното или добиваното 
количество. Такива проекти изискват 
наблюдение за всеки отделен случай в 
съответствие с критериите, 
посочени в приложение ІІІ, с цел да се 
определи мащаба на тяхното 
въздействие върху околната среда. В 
съответствие с „Указанията 
относно прилагането на 
Директива 85/337/ЕИО за проекти, 
свързани с проучването и извличането 
на неконвенционален въглеводород“1 и 
съгласно призива на Европейския 
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парламент в неговата резолюция за 
въздействието върху околното среда 
на дейностите, свързани с добива на 
шистов газ и нефт2, проектите, 
включващи неконвенционален 
въглеводород трябва да бъдат 
включени в настоящата директива, 
тъй като конвенционалните 
дейности вече са включени. По тази 
причина, приложение І към 
Директива 2011/92/ЕС следва да бъде 
изменено, така че проектите, 
свързани с проучването и добива на 
неконвенционален въглеводород, 
които могат да доведат до 
съществени последици върху 
околната среда, да подлежат на 
задължителна оценка на 
въздействието.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Изменение 95
Андрес Перельо Родригес, Мария Бадия и Кучет

Предложение за директива
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Предвидените прагове на 
защита за нефта и природния газ в 
приложение I към 
Директива 2011/92/ЕС не отчитат 
равнищата на дневен добив на 
неконвенционални въглеводороди, 
често много променливи и ниски, и 
получени с особено агресивни по 
отношение на околната среда 
добивни техники, какъвто е случаят с 
хидравличното сондиране. В 
резултат на това и поради 
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въздействието си върху околната 
среда проектите, свързани с тези 
въглеводороди, следва да са предмет 
на задължителна оценка на 
въздействието съгласно приложение I 
към настоящата директива, 
независимо от добиваното 
количество.

Or. es

Обосновка

Това изменение възприема формулировката на докладчика в предложеното от него 
изменение 8, но опростява текста и го допълва, с цел да се аргументира 
необходимостта от оценка за неконвенционални въглеводороди, не толкова поради 
добиваните количества, а поради агресивните спрямо околната среда техники, 
използвани при добива.

Изменение 96
Тадеуш Цимански

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Приложение ІІ включва, наред с 
другото, проекти, свързани с 
проучването на неконвенционален 
въглеводород без оглед на добиваните 
на този етап количества.

Or. pl

Изменение 97
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Новите разпоредби следва да се 
прилагат и за проекти, за които е 

(24) Новите разпоредби следва да се 
прилагат само за проекти, които са 
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подадено заявление за издаване на 
разрешение преди срока за 
транспониране, но не е била извършена 
оценка на въздействието върху 
околната среда преди тази дата.

започнали официално процедура за 
ОВОС след срока за транспониране.

Or. en

Обосновка

Изискването изпълнителите, които са започнали процедура за оценка на 
въздействието преди транспонирането на изменената Директива за ОВОС, да 
спазват нейните нови изисквания, в случай че тази процедура не е приключена към 
момента на транспонирането, е в противоречие с някои основни правни принципи, 
като например недопускане на прилагане с обратна сила на законодателни актове и 
правна сигурност.

Изменение 98
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Новите разпоредби следва да се 
прилагат и за проекти, за които е
подадено заявление за издаване на 
разрешение преди срока за
транспониране, но не е била извършена 
оценка на въздействието върху 
околната среда преди тази дата.

(24) Новите разпоредби следва да се 
прилагат само за проекти, за които 
оценката на въздействието върху 
околната среда все още не е започнала 
към датата на транспониране на 
Директива 2011/92/ЕС.

Or. en

Обосновка

Прилагането с обратна сила, предложено в текста на Комисията, създава 
значителна правна несигурност за изпълнителите. Действително прилагането с 
обратна сила може да доведе до новото отваряне на заданието и сроковете на 
процедурата, като по този начин изпълнителите се задължават да повторят вече 
предприети процедурни стъпки. Това може да доведе до значително забавяне и 
увеличаване на разходите за изпълнителите и компетентните органи.
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Изменение 99
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Новите разпоредби следва да се 
прилагат и за проекти, за които е 
подадено заявление за издаване на 
разрешение преди срока за 
транспониране, но не е била извършена 
оценка на въздействието върху 
околната среда преди тази дата.

(24) Новите разпоредби следва да се 
прилагат само за проекти, за които 
оценката на въздействието върху 
околната среда все още не е започнала 
преди срока за транспониране на 
настоящата директива.

Or. it

Изменение 100
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а) първото тире 
се заменя със следното:

заличава се

„— извършване на строителни или 
разрушителни работи или 
изграждане на други инсталации или 
схеми,“

Or. de

Обосновка

Възстановяване на текста на действащата Директивата за ОВОС. С това 
разрушителните работи не се подлагат вече на редовна оценка на въздействието 
върху околната среда. По правило разрушаването на сгради, инсталации, улици и други 
постройки не представлява намеса в природната среда и ландшафта, а води до 
подобряване на състоянието на почвата, водата, природната среда и ландшафта. 
Поради това тези проекти, които служат за постигането на целта за намаляване на 
усвояването на земя и с това очевидно за опазване на околната среда, не следва да 
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бъдат подлагани на оценка на въздействието върху околната среда.

Изменение 101
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а) първото тире 
се заменя със следното:

заличава се

„— извършване на строителни или 
разрушителни работи или 
изграждане на други инсталации или 
схеми,“

Or. de

Изменение 102
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а) първото тире 
се заменя със следното:

заличава се

„— извършване на строителни или 
разрушителни работи или 
изграждане на други инсталации или 
схеми,“

Or. en

Обосновка

Включването на разрушителни работи е непропорционално.
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Изменение 103
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а) първото тире 
се заменя със следното:

заличава се

„— извършване на строителни или 
разрушителни работи или 
изграждане на други инсталации или 
схеми,“

Or. en

Обосновка

Разрушителните работи могат да се считат за намеса в естествената 
обкръжаваща среда (Дело C-50/09). Съществуващото определение включва 
разрушителните работи и следователно няма нужда от изменението му. 
Директивата следва да се прилага само за разрушителни работи в проектите по 
приложения I и II. Поради характера на разрушителните работи е целесъобразно те 
да се квалифицират като проект по приложение II. По тази причина приложение II.13 
следва да се измени, така че да включва разрушителните работи на проектите по 
приложения I и II.

Изменение 104
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„— извършване на строителни или 
разрушителни работи или изграждане 
на други инсталации или схеми,“

— извършването на строителни работи 
и изграждане на инсталации или схеми;
настоящата директива се прилага 
също и за разрушителни работи, 
когато те не са обект на специфични 
секторни правила,
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Or. fr

Обосновка

Някои видове разрушителни работи не водят до съществени последици за околната 
среда. По тази причина те следва да бъдат освободени от допълнителни изисквания, 
когато вече са включени в обхванати на правилата за извършване на разрушителни 
работи.

Изменение 105
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, буква а) първото тире се 
заменя със следното:

а) в параграф 2, буква а) след първото 
тире се добавя следното:

„— извършване на строителни или
разрушителни работи или изграждане 
на други инсталации или схеми,“

— извършване на разрушителни работи, 
които не попадат в обхвата на 
Директива 2004/35/ЕО и 
Директива 2010/75/ЕС,

Or. it

Обосновка

За да се избегне дублиране на законодателни актове и процедури.

Изменение 106
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС 
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

— извършване на строителни или 
разрушителни работи или изграждане 
на други инсталации или схеми,

— изграждане на строителни или други 
инсталации, включително
разрушителни работи, които са 
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непосредствено свързани с 
изграждането,

Or. de

Обосновка

Текстът на действащата Директивата за ОВОС следва да се запази. Следва да се 
включват само разрушителни работи, свързани непосредствено с изграждането на 
дадена инсталация. Не е основателно включването на други разрушителни работи, 
които имат за цел изключително отстраняването на дадена строителна инсталация, 
като с това следва да сложат край на определено замърсяване на околната среда.

Изменение 107
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— извършване на строителни или
разрушителни работи или изграждане на 
други инсталации или схеми,

— извършване на строителни и 
свързани с тях разрушителни работи 
или изграждане на други инсталации 
или схеми,

Or. en

Изменение 108
Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— извършване на строителни или
разрушителни работи или изграждане на 
други инсталации или схеми,

— извършване на строителни, 
включително разрушителни работи,
или изграждане на други инсталации 
или схеми,
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Or. en

Обосновка

Предложението прави конкретно позоваване на разрушителните работи като една 
от причините за необходимостта от ОВОС. Държавите членки коригират това в 
националното си законодателство.

Изменение 109
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— извършване на строителни или
разрушителни работи или изграждане на 
други инсталации или схеми,

— извършване на строителни и, ако е 
уместно, разрушителни работи, или 
изграждане на други инсталации или 
схеми или тяхната експлоатация,

Or. en

Обосновка

Следва да се извърши пълна оценка на въздействието върху околната среда за 
жизнения цикъл, включително на фазите на експлоатация и извеждане от 
експлоатация.

Изменение 110
Сабине Вилс, Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— извършване на строителни или 
разрушителни работи или изграждане на 
други инсталации или схеми,

— извършване на строителни или 
разрушителни работи, установяване и 
разширяване на строителни 
дейности или изграждане на други 
инсталации, промяна в 
експлоатацията или работата на 
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инсталации в съответствие с 
параграф 1,

Or. en

Обосновка

По отношение на конструктивното и оперативното разширяване (например 
увеличаване на капацитет) на инсталации, дори и такива с очакван съществен 
екологичен ефект, ОВОС следва да се извършват само ако проектите са одобрени по 
официална административна процедура. Липсващото се урежда с това изменение.

Изменение 111
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди, 
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква aа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 2, буква а) второто 
тире се заменя със следното:
„— друга намеса в естествената 
заобикаляща среда и ландшафта, 
включително проучване и добив на 
природни ресурси;“

Or. en

Обосновка

Добивът на минерални ресурси вече попада в обхвата на значението на „проект“. 
Проучването за минерални ресурси е добавено, така че да включва проучвателните 
действия.

Изменение 112
Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква aа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 2, буква а) второто 
тире се заменя със следното:
„— друга намеса в естествената 
заобикаляща среда и ландшафта, 
включително проучване и добив на 
въглеводороди;“

Or. en

Обосновка

Добивът на въглеводороди попада в обхвата на значението на „проект“. Проучването 
за въглеводороди е добавено, така че да включва проучвателните действия.

Изменение 113
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква аа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква a) – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) в параграф 2, буква a), се добавя 
следната алинея:
„Не се класифицират като проекти и 
дейности, приети или разрешени чрез 
специален акт на националното 
законодателство.“

Or. de

Обосновка

Тъй като понятието „проект“, наред с изграждането на строителни или други 
инсталации, включва също така „други намеси в природната среда и ландшафта“, 
проявената от държавите — членки на ЕС гъвкавост дава възможност в конкретния 
случай да се изисква извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС), когато дадена дейност може да се очаква да доведе до съществени 
последици за околната среда. Тази оценка следва обаче да бъде ограничена там, 
където държавата членка е приела чрез специален закон, който е в съответствие с 
правото на ЕС, че определени дейности са разрешени или са възможни чрез 
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административно разрешение.

Изменение 114
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква aа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС 
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) буква в) от параграф 2 се заменя 
със следния текст:
„в) „разрешение за осъществяване“ 
означава решението на 
компетентния орган или органи,
което дава право на възложителя да 
започне проекта;“

Or. en

Изменение 115
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква aа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) буква е) от параграф 2 се заменя 
със следния текст:
„е) “„компетентен орган или органи“ 
означава този орган или тези органи, 
които са определени от държавите
членки като отговорни за 
изпълнението на задълженията по 
настоящата директива. Държавите 
членки не са длъжни да възлагат на 
органа или органите, които са 
компетентни да предоставят или 
отказват разрешение за 
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осъществяване на проектите, всички 
други правомощия, произтичащи от 
настоящата директива.“

Or. en

Обосновка

От тази директива произтичат няколко правомощия (например за скрининг на 
проект, за определяне на обхвата...) и тя посочва, че държавите членки следва да 
определят „компетентен орган“ за всяка от тези дейности. В това определение 
следва да се посочва ясно, че държавите членки, не са длъжни да възложат всички
тези компетентности на органите, на които са възложили правомощията да 
предоставят или отказват разрешение за осъществяване проектите. Държавите 
членки следва да могат например да възлагат компетентността за скрининг или 
преценка на обхвата на проекта на един орган, а компетентността за даване или 
отказ на разрешение за осъществяване на проектите — на друг.

Изменение 116
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации 
(включително с обществеността и 
компетентните органи в областта 
на околна среда), оценката, направена
от компетентния орган, който е взел
предвид доклада относно околната 
среда и резултатите от консултациите 
при процедурата по издаване на 
разрешение, както и предоставянето на 
информация за решението в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, проверката от компетентния 
орган, вземането предвид на доклада 
относно околната среда и резултатите от 
консултациите (включително със 
заинтересованата общественост и с 
органите) при процедурата по издаване 
на разрешение, както и предоставянето 
на информация за решението в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.

Or. en
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Обосновка

Не следва да се злоупотребява с въвеждането на ясно определение за „оценка на 
въздействието върху околната среда“, така че то да разшири приложното поле на 
директивата или да въведе допълнителни изисквания. Комисията въвежда 
задължение за два етапа на допитване до обществеността: (1) при изготвяне на 
доклада за околната среда и (2) по време на общите консултации в процеса на вземане 
на решение. Такова двойно допитване до обществеността обаче (1) няма добавена 
стойност, (2) принуждава държавите членки да адаптират добре работещо 
законодателство, (3) ненужно удължава процедурата като цяло. В нашето изменение 
ОВОС се взема изцяло предвид при решението за разрешение.

Изменение 117
Критон Арсенис, Кристина Гутиерес-Кортинес, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, 
Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации 
(включително с обществеността и 
компетентните органи в областта на 
околна среда), оценката, направена от 
компетентния орган, който е взел 
предвид доклада относно околната 
среда и резултатите от консултациите 
при процедурата по издаване на 
разрешение, както и предоставянето на 
информация за решението в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, включително разглеждането на 
разумни алтернативи, провеждане на 
консултации (включително с 
обществеността и компетентните органи 
в областта на околна среда), оценката, 
направена от компетентния орган, който 
е взел предвид доклада на изпълнителя 
на проекта относно околната среда и 
резултатите от консултациите при 
процедурата по издаване на разрешение, 
като се посочват мерките за 
наблюдение на значителни 
неблагоприятни въздействия върху 
околната среда и мерки за смекчаване 
и компенсиране, както и 
предоставянето на информация за 
решението в съответствие с 
разпоредбите на членове 5—10.

Or. en
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Изменение 118
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации 
(включително с обществеността и 
компетентните органи в областта на 
околна среда), оценката, направена от 
компетентния орган, който е взел 
предвид доклада относно околната 
среда и резултатите от консултациите 
при процедурата по издаване на 
разрешение, както и предоставянето на 
информация за решението в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.“

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда от предприемача, провеждане на
консултациите (включително с 
обществеността и компетентните органи 
в областта на околна среда), посочени в 
член 6, параграф 1, оценката, направена 
от компетентния орган и/или от 
органите, посочени в член 6, 
параграф 1, който е взел предвид 
доклада на изпълнителя на проекта
относно околната среда и резултатите от 
консултациите при процедурата по 
издаване на разрешение, както и 
предоставянето на информация за 
решението в съответствие с 
разпоредбите на членове 5—10.“

Or. fr

Обосновка

Определението, представено от Комисията, може да се тълкува като прехвърляне на 
отговорност от предприемача към компетентния орган. Настоящото изменение има 
за цел да реши този проблем чрез изясняване на някои разпоредби.

Изменение 119
Сабине Вилс, Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации
(включително с обществеността и 
компетентните органи в областта на 
околна среда), оценката, направена от 
компетентния орган, който е взел 
предвид доклада относно околната 
среда и резултатите от консултациите 
при процедурата по издаване на 
разрешение, както и предоставянето на 
информация за решението в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.

ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации
(включително с обществеността и 
компетентните органи в областта на 
околна среда), оценката, направена от 
компетентния орган, който е взел 
предвид доклада относно околната 
среда, включително първоначалното 
натоварване с емисии, резултатите от 
консултациите при процедурата по 
издаване на разрешение, както и 
предоставянето на информация за 
решението в съответствие с 
разпоредбите на членове 5—10.

Or. en

Обосновка

Обвързването на процедурите по ОВОС с процеса на одобрение по силата на 
специално право (секторно регламентиране) предотвратява холистичното 
определяне, описание и оценка на въздействията върху околната среда. 
Първоначалното натоварване с емисии на мястото, където се осъществява 
проектът, от експлоатацията на съществуващи инсталации и от транспортния 
сектор е игнорирано. Въздействието на проекта може да се оцени правилно само чрез 
включването на тези първоначални товари от емисии.

Изменение 120
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква ж) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации 
(включително с обществеността и 

„ж) „оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда, провеждане на консултации 
(включително с обществеността и 
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компетентните органи в областта на 
околна среда), оценката, направена от 
компетентния орган, който е взел 
предвид доклада относно околната 
среда и резултатите от консултациите 
при процедурата по издаване на 
разрешение, както и предоставянето на 
информация за решението в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.“

компетентните органи в областта на 
околна среда), оценката, направена от 
компетентния орган, който е взел 
предвид доклада относно околната 
среда, като е включил нивото на 
замърсяване на въздуха, и резултатите 
от консултациите при процедурата по 
издаване на разрешение, както и 
предоставянето на информация за 
решението в съответствие с 
разпоредбите на членове 5—10.“

Or. de

Изменение 121
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следното 
определение: 
„жа) „стандарт“ означава 
техническа спецификация, приета от 
признат орган за стандартизация, за 
многократно или продължаващо 
приложение, съответствието с 
което не е задължително, и която 
спада към една от следните 
категории:
а) „международен стандарт“ 
означава стандарт, приет от 
международен орган за 
стандартизация;
б) „европейски стандарт“ означава 
стандарт, приет от европейска 
организации за стандартизация;
в) „хармонизиран стандарт“ е 
европейски стандарт, приет въз 
основа на отправено от Комисията 
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искане за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация;
г) „национален стандарт“ означава 
стандарт, приет от национален 
орган за стандартизация;“

Or. en

Обосновка

Определение от Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация.

Изменение 122
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следното 
определение: 
„жа) „градски исторически обекти“ 
са част от по-голяма цялост, 
включваща естествена и застроена 
среда, както и ежедневния живот на 
техните обитатели. В това по-
широко пространство, обогатени със 
стойност, произхождаща от по-
далечни или по-близки времена, и 
постоянно изложени на динамичен 
процес на последователни 
трансформации, новите градски 
пространства могат да се считат за 
екологични доказателства в своя етап 
на формиране.“

Or. en
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Изменение 123
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква аб) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жб) „оценка на видимото 
въздействие върху околната среда“: 
видимото въздействие се определя 
като промяна във външния вид или 
изгледа на изграден или природен 
пейзаж и на градски зони в резултат 
на развитие, което може да бъде 
положително (подобряване) или 
отрицателно (влошаване). Оценката 
на видимото въздействие обхваща и 
разрушаването на постройки, които 
са защитени, или на такива със 
стратегическа роля в традиционния 
облик на дадено място или пейзаж. Тя 
обхваща очевидната промяна на 
геоложкия релеф и на всички други 
пречки, като например сгради или 
стени, които ограничават 
природната гледка, както и 
хармонията на пейзажа. Видимото 
въздействие се оценява в голяма 
степен чрез качествени преценки, 
отнасящи се до човешката оценка и 
взаимодействие с пейзажа и 
стойността, която това придава на 
дадено място („духът на мястото“ 
— genius loci).“

Or. en

Обосновка

Видимото въздействие е от съществено значение, когато се отнася, наред с другото, 
до бреговете, вятърните парков, историческите сгради.
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Изменение 124
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква бв) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жв) „обща процедура“: в рамките на 
обща процедура компетентният 
орган издава една оценка на 
въздействието върху околната среда, 
включваща оценките на един или 
повече органи, без да се засягат други 
разпоредби на друго релевантно
законодателство на ЕС.“

Or. en

Изменение 125
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жа) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жа) „обща процедура“: в рамките на 
общата процедура компетентният 
орган издава една оценка на 
въздействието върху околната среда, 
включваща оценките на един или 
повече органи, без да се засягат други 
разпоредби на друго релевантно
законодателство на ЕС.“

Or. en



PE510.827v01-00 44/80 AM\936759BG.doc

BG

Изменение 126
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква бд) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жг) „опростяване“ означава 
намаляване на формулярите и 
административните процедури, 
създаване на общи процедури или 
инструменти за координация, с цел 
включване на оценките, извършени от 
много органи. Опростяването също 
така означава установяване на общи 
критерии, съкращаване на сроковете 
за представяне на докладите и 
засилване на обективните и научните 
оценки.“

Or. en

Изменение 127
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква аб) (нова) 
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жб) „опростяване“ означава 
намаляване на формулярите и 
създаване на общи процедури и 
инструменти за координация, за да се 
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интегрират оценките, направени от 
съответните органи. Опростяването 
също така означава установяване на 
общи критерии, съкращаване на 
сроковете за представяне на 
докладите и засилване на 
обективните и научните оценки.“

Or. en

Изменение 128
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жа) „независим“ означава способен 
да гарантира техническа или научна 
обективност, без получаване на 
насоки или въздействие от страна на 
изпълнителя на проекта, 
компетентния орган или 
националните, регионалните и 
местните власти.“

Or. en

Изменение 129
Елизабета Гардини

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. .Държавите членки могат да решават 3. Държавите членки могат да решават 
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във всеки отделен случай, ако това е 
предвидено съгласно националното 
законодателство, да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана или реагирането 
на аварийни ситуации, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

във всеки отделен случай да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана или реагирането 
на аварийни ситуации, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

Or. en

Изменение 130
Критон Арсенис, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. .Държавите членки могат да решават 
във всеки отделен случай, ако това е 
предвидено съгласно националното 
законодателство, да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана или реагирането 
на аварийни ситуации, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

3. Държавите членки могат да решават 
във всеки отделен случай, ако това е 
предвидено съгласно националното 
законодателство, да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

Or. en

Обосновка

Дерогацията, която засяга проектите, чиято единствена цел е да отговорят на 
извънредни ситуации, е включена в член 2, параграф 4.

Изменение 131
Андрес Перельо Родригес
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в)
Директива 2011/92/EС
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да решават 
във всеки отделен случай, ако това е 
предвидено съгласно националното 
законодателство, да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана или реагирането 
на аварийни ситуации, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

3. Държавите членки могат да решават 
във всеки отделен случай, ако това е 
предвидено съгласно националното 
законодателство, да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана или реагирането 
на аварийни ситуации, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели, при условие 
че не съществува сериозна опасност 
за здравето на населението.

Or. es

Изменение 132
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Кристина Гутиерес-Кортинес, Оса Вестлунд, 
Неса Чилдърс, Виторио Проди, Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за проекти, подробните 
правила за които са приети чрез 
специален акт на националното 
законодателство, ако целите на 
настоящата директива, 
включително целта за предоставяне 
на информация, се постигат по 
законодателен път. На всеки две 
години, считано от датата, посочена 
в член 2, параграф 1 от Директива 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 

заличава се
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this Directive], държавите членки 
информират Комисията за всички 
случаи, в които те са приложили 
настоящата разпоредба.

Or. en

Обосновка

Това е отворена дерогация с ограничени процедурни гаранции. Въпреки че повечето 
държави членки не използват тази дерогация, тя може да попречи съществено на 
приложението на директивата.

Изменение 133
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за проекти, подробните 
правила за които са приети чрез 
специален акт на националното 
законодателство, ако целите на 
настоящата директива, 
включително целта за предоставяне 
на информация, се постигат по 
законодателен път. На всеки две 
години, считано от датата, посочена 
в член 2, параграф 1 от Директива 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive], държавите членки 
информират Комисията за всички 
случаи, в които те са приложили 
настоящата разпоредба.

заличава се

Or. en

Изменение 134
Елизабета Гардини
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. .Настоящата директива не се прилага 
за проекти, подробните правила за 
които са приети чрез специален акт на 
националното законодателство, ако 
целите на настоящата директива, 
включително целта за предоставяне на 
информация, се постигат по 
законодателен път. На всеки две години, 
считано от датата, посочена в член 2, 
параграф 1 от Директива XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
държавите членки информират 
Комисията за всички случаи, в които те 
са приложили настоящата разпоредба.

4. Настоящата директива не се прилага 
за проекти, подробните правила за 
които са одобрени чрез специален акт 
на националното законодателство, ако 
целите на настоящата директива, 
включително целта за предоставяне на 
информация, се постигат по 
законодателен път. На всеки две години, 
считано от датата, посочена в член 2, 
параграф 1 от Директива XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
държавите членки информират 
Комисията за всички случаи, в които те 
са приложили настоящата разпоредба.

Or. en

Изменение 135
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква ва) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на установени 
схеми във връзка с разрешение, 
издадено съгласно 
Директива 2010/75/ЕС, или 
необходими за прилагането на мерки 
за предотвратяване или 
възстановяване на нанесени на 
околната среда вреди, съгласно 
Директива 2004/35/ЕО.“
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Or. it

Обосновка

За да се избегне дублиране на законодателни актове и процедури.

Изменение 136
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Кристина Гутиерес-Кортинес, Оса Вестлунд, 
Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 2, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Държавите членки приемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че преди да бъдат 
одобрени, проектите, които биха 
могли да окажат значително 
въздействие върху околната среда, 
наред с другото, поради своя 
характер, мащаби или 
местоположение, са предмет на 
изискването за получаване на съгласие 
за предприемачески дейности и на 
оценка относно тяхното 
въздействие. Мерките за наблюдение 
на значителни неблагоприятни 
въздействия върху околната среда и 
мерките за смекчаване и 
компенсиране се определят, ако е 
необходимо, от компетентният 
орган при даването на разрешение за 
осъществяване на проекта. Тези 
проекти са дефинирани в член 4.“

Or. en

Обосновка

Член 2, параграф 1 е приведен в съответствие с текста на член 8, параграф 2, където 
са постановени мерките за наблюдение на значителни неблагоприятни въздействия за 
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околната среда и мерките за смекчаване и компенсиране. Насърчава се участието на 
обществеността.

Изменение 137
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза.

3. По отношение на проекти, за които 
задължението за изготвяне на оценки на 
въздействието върху околната среда 
възниква едновременно от настоящата 
директива и друг законодателен акт на 
Съюза, държавите членки се стремят 
да прилагат координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза, при условие 
че това изглежда целесъобразно.

Or. de

Обосновка

Координирането на процедурата, така както е предвидено от Комисията, по правило 
трябва да се приветства; на държавите членки следва обаче да бъде оставен изборът 
относно това кои правни основания на ЕС изглеждат подходящи за това 
координиране. Не следва също така да се извършва координиране „на всяка цена“.

Изменение 138
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 3. Проекти, за които задължението за 
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изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза.

изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, 
могат да се подчиняват на 
координирани или общи процедури, в 
съответствие с изискванията на 
съответното законодателство на Съюза, 
в случай че органите в държавите 
членки счетат това за необходимо.

Or. en

Обосновка

Общата процедура притежава потенциал за рационализиране на процеса, но 
настоящата формулировка изключва други гъвкави решения. Задължителното 
координиране няма нито да опрости, нито да ускори процеса, но следва да бъде 
използвано, където е приложимо. В някои държави членки в процеса на изготвяне на 
оценките участва съдът и други органи не могат да го управляват.

Изменение 139
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза.

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, 
могат да се подчиняват на 
координирани или общи процедури, в 
съответствие с изискванията на 
съответното законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 140
Струан Стивънсън
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза.

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, 
могат да се подчиняват на 
координирани или общи процедури, в 
съответствие с изискванията на 
съответното законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 141
Крис Дейвис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза.

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, 
могат да се подчиняват на 
координирани или общи процедури, в 
съответствие с изискванията на 
съответното законодателство на Съюза.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да бъде дадена известна степен на гъвкавост относно 
начина, по който биха искали да изпълняват изискванията на различните директиви 
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на ЕС, без да се подкопават общите цели на това законодателство.

Изменение 142
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното 
законодателство на Съюза.

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, 
могат да се подчиняват на 
координирани или общи процедури, в 
съответствие с изискванията на 
съответното законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 143
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на съответното
законодателство на Съюза.

3. Проекти, за които задължението за 
изготвяне на оценки на въздействието 
върху околната среда възниква 
едновременно от настоящата директива 
и друг законодателен акт на Съюза, се 
подчиняват на координирани или общи 
процедури, в съответствие с 
изискванията на следното
законодателство на Съюза:

– Директива 2009/147/ЕО относно 
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опазването на дивите птици,
– Директива 2000/60/EО за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите,
– Директива 2010/75/ЕС относно 
емисиите от промишлеността,
– Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна.

Or. de

Изменение 144
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на координираната 
процедура, компетентният орган 
трябва да координира отделните 
оценки, изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени 
от различни органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи 
противното, съдържащи се в 
съответното законодателство на 
ЕС.

заличава се

Or. en

Обосновка

Макар да оценяваме целта на Комисията за ускоряване и рационализиране на процеса 
на вземане на решения, не можем да подкрепяме задължителното въвеждане на обща 
или координирана процедура за изготвяне на оценки. Изменената директива следва да 
даде възможност на държавите членки за прилагат процес на вземане на решения, 
който е съобразен с нуждите на конкретния проект. Това означава, че държавите 
членки следва да имат свободата да решават дали паралелните или непаралелните, 
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общите или отделните процедури биха задоволили нуждите на конкретния проект.

Изменение 145
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на координираната 
процедура, компетентният орган трябва 
да координира отделните оценки, 
изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени от 
различни органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

В случай, че даден проект е обект на 
координираната процедура, 
компетентният орган трябва да 
координира отделните оценки, 
изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени от 
различни органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

Or. en

Изменение 146
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на координираната 
процедура, компетентният орган трябва 
да координира отделните оценки, 
изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени от 
различни органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното,
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

В рамките на координираната 
процедура, компетентният орган трябва 
да координира отделните оценки, 
изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени от 
различни органи, без да се засягат 
разпоредбите в съответното 
законодателство на ЕС.
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Or. en

Изменение 147
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на координираната 
процедура, компетентният орган трябва 
да координира отделните оценки, 
изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени от 
различни органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

В рамките на координираната 
процедура, компетентният орган или 
органи трябва да 
координира/координират отделните 
оценки, изисквани от съответното 
законодателство на Съюза и издадени от 
различни органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

Or. de

Изменение 148
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на общата процедура, 
компетентният орган издава една 
оценка на въздействието върху 
околната среда, интегрираща 
оценките на един или повече органи, 
без да се засягат разпоредбите, 
изискващи противното, съдържащи 
се в съответното законодателство 
на ЕС.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Макар по принцип да подкрепяме това, че дублирането на оценките и всички останали 
въпроси, които затрудняват гладкото протичане на процеса на вземане на решения 
или го забавят следва да бъдат разгледани, изменената директива трябва да даде 
възможност проектите да бъдат разработвани на етапи, както и да посочва, че 
може да се изисква съгласието на различни органи по отношение на който и да е 
конкретен проект на различни етапи и време.

Изменение 149
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на общата процедура, 
компетентният орган издава една оценка 
на въздействието върху околната среда, 
интегрираща оценките на един или 
повече органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

В случай че даден проект е предмет на 
общата процедура, компетентният орган 
издава една оценка на въздействието 
върху околната среда, интегрираща 
оценките на един или повече органи, без 
да се засягат разпоредбите, изискващи 
противното, съдържащи се в 
съответното законодателство на ЕС.

Or. en

Изменение 150
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на общата процедура, 
компетентният орган издава една оценка 
на въздействието върху околната среда, 

В рамките на общата процедура, 
компетентният орган или органи
издава/издават една оценка на 
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интегрираща оценките на един или 
повече органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

въздействието върху околната среда, 
интегрираща оценките на един или 
повече органи, без да се засягат 
разпоредбите, изискващи противното, 
съдържащи се в съответното 
законодателство на ЕС.

Or. de

Изменение 151
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
определят един орган, който да 
отговаря за улесняване на 
процедурата по издаване на 
разрешение за всеки проект.

заличава се

Or. de

Обосновка

Координирането на процедурата, така както е предвидено от Комисията, по правило 
трябва да се приветства; на държавите членки следва обаче да бъде оставен изборът 
относно това кои правни основания на ЕС изглеждат подходящи за това 
координиране. Не следва също така да се извършва координиране „на всяка цена“.

Изменение 152
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
определят един орган, който да 
отговаря за улесняване на 
процедурата по издаване на 
разрешение за всеки проект.

заличава се

Or. de

Изменение 153
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
определят един орган, който да 
отговаря за улесняване на 
процедурата по издаване на 
разрешение за всеки проект.

заличава се

Or. en

Обосновка

По подобен начин определянето на един орган следва да бъде по преценка на 
държавите членки, за да могат компетентните органи да бъдат структурирани и 
организирани по начин, който се вписва в отделните национални системи, 
законодателни рамки и конкретни проекти. Достатъчно е изменената директива да 
посочва, че не се противопоставя на общата или координираната процедура, ако 
държавите членки приемат, че такава обща или координирана процедура би 
отговорила на нуждите на конкретния проект.

Изменение 154
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по издаване 
на разрешение за всеки проект.“

Държавите членки могат да определят 
един орган, който да улеснява
процедурата по издаване на разрешение 
за всеки проект.“

Or. nl

Изменение 155
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по издаване 
на разрешение за всеки проект.

Държавите членки могат да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по издаване 
на разрешение за всеки проект.

Or. en

Изменение 156
Крис Дейвис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по издаване 
на разрешение за всеки проект.

Държавите членки могат да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по издаване 
на разрешение за всеки проект.
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Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да бъде дадена известна степен на гъвкавост относно 
начина, по който биха искали да изпълняват изискванията на различните директиви 
на ЕС, без да се подкопават общите цели на това законодателство.

Изменение 157
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по издаване 
на разрешение за всеки проект.“

Държавите членки следва да определят 
един орган, който да отговаря за 
улесняване на процедурата по 
изготвяне на оценка на 
въздействието върху околната среда
за всеки проект.“

Or. pl

Изменение 158
Крис Дейвис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички оценки на въздействието 
върху околната среда изпълнителят 
доказва в доклада за околната среда, 
че в тях е било взето предвид всяко 
друго законодателство на Съюза, 
свързано с предложения проект, 
изискващо отделни оценки на 
въздействието върху околната среда.
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Or. en

Обосновка

Важно е да се изтъкне, че обхватът на доклада за околната среда следва да бъде 
приведен в съответствие с общите цели на законодателството на ЕС, приложимо 
към оценките на въздействието на околната среда.

Изменение 159
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 2, параграф 4 се изменя, 
както следва:
„4. Без да се засяга член 7, държавите 
членки могат в изключителни случаи 
да освободят изцяло или частично 
даден проект от прилагане на 
разпоредбите, предвидени в 
настоящата директива.
За тази цел държавите членки 
трябва да установят прагове за 
освобождаване по отношение на 
проекти, които нямат съществено 
въздействие върху околната среда, с 
цел да се намалят пречките при 
стартиране и да се даде сигурност на 
ангажираните с тези проекти, като 
им се даде възможност да ги 
изпълнят в разумни и управляеми 
времеви рамки.“

Or. fr

Изменение 160
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Кристина Гутиерес-Кортинес, Неса Чилдърс, 
Виторио Проди
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 2, параграф 4 се заменя със 
следното:
„4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 7, държавите членки могат, в 
изключителни случаи и ако това е 
предвидено от националното 
законодателство, да освободят 
конкретен проект, чиято единствена 
цел е да се отговори на извънредни 
ситуации, изцяло или частично от 
разпоредбите на тази директива, при 
условие че прилагането им би имало 
неблагоприятни последици за тези 
цели.
В тези случаи държавите членки:
(–а) уведомяват и се консултират със 
заинтересованата общественост;
а) преценяват дали друга форма на 
оценяване би била подходяща;
б) предоставят на заинтересованата 
общественост информацията, 
получена чрез други форми на 
оценяване, цитирана в буква а), 
информацията, отнасяща се до 
решението за освобождаване и до 
причините за предоставянето на 
това освобождаване;
в) преди да дадат съгласие, 
информират Комисията за 
причините, обосноваващи 
предоставеното освобождаване, и 
когато е приложимо, ѝ предоставят 
информацията, която е дадена на 
техните граждани.
Комисията незабавно изпраща 
получената документация на 
останалите държави членки.
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Комисията ежегодно докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
за прилагането на настоящия 
параграф.“

Or. en

Обосновка

Дерогацията от член 1, параграф 3, която засяга проектите, чиято единствена цел е 
да се отговори на извънредни ситуации, е включена в член 2, параграф 4. Насърчава се 
участието на обществеността.

Изменение 161
Франко Бонанини

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 2 параграф 4 се заменя със 
следното:
„4. Без да се засяга член 7, държавите 
членки могат в изключителни случаи 
да освободят изцяло или частично 
даден проект от прилагане на 
разпоредбите, предвидени в 
настоящата директива. В тези 
случаи държавите членки:
–а) провеждат консултации със 
заинтересованата общественост, 
като гарантират, че социалните и 
икономическите категории, 
присъстващи в засегнатата от 
схемата среда, са представени 
адекватно;
а) преценяват дали друга форма на 
оценка би била подходяща;
б) предоставят на заинтересованата 
общественост информацията, 
получена чрез други форми на оценка, 
цитирани в буква а), информацията, 
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отнасяща се до решението за 
освобождаване и до причините за 
предоставянето му;
в) преди да дадат съгласие, 
информират Комисията за 
причините, обосноваващи 
предоставеното освобождаване, и 
когато е приложимо, ѝ предоставят 
информацията, която е дадена на 
техните граждани.
Комисията незабавно изпраща 
получената документация на 
останалите държави членки. 
Комисията ежегодно докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
за прилагането на настоящия 
параграф.“

Or. it

Изменение 162
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 2, параграф 4, първата 
алинея се заменя със следното:
„4. Без да се засяга член 7, държавите 
членки могат, в изключителни случаи 
и само след консултации с 
обществеността, да освободят 
изцяло или частично даден проект от 
прилагане на разпоредбите, 
предвидени в настоящата 
директива.“

Or. en
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Изменение 163
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 2, параграф 4, първата 
алинея се заменя със следното:
„4. Без да се засяга член 6, параграф 1 
(нов) и член 7, държавите членки 
могат в изключителни случаи да 
освободят изцяло или частично даден 
проект от прилагане на 
разпоредбите, предвидени в 
настоящата директива.“

Or. pt

Обосновка

Целта е просто да се добави изразът „член 6, параграф 1 (нов)“, за да се осигури 
съгласуваност с изменението, което дава право на обществеността да изисква 
оценка на въздействието върху околната среда на даден проект, който се счита за 
източник на притеснения, като за тази цел използва споразуменията за активно 
участие, включващи отделни граждани, местни органи или организации.

Изменение 164
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на въздействието върху 
околната среда определя, описва и 
оценява по подходящ начин, съобразно 
особеностите на всеки отделен 
случай и в съответствие с членове 4—
11, преките и непреките значителни
въздействия на даден проект върху 

Оценката на въздействието върху 
околната среда, с оглед на всеки 
отделен случай, в съответствие с 
членове 5 и 10 и по подходящ начин,
определя и описва съответните преки
и непреки въздействия на даден проект 
върху следните фактори, и оценява 
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следните фактори: дали тези въздействия са значителни:

Or. en

Обосновка

Приветства се въвеждането на термина „важни“, тъй като той пояснява, че ОВОС 
следва да се насочи към онези аспекти на околната среда, за които има вероятност 
да бъдат засегнати в значителна степен. Терминът пояснява, че ОВОС следва да 
обхваща само съответните въздействия. Справката със съответните членове на 
директивата следва да бъде отнасяна към членове 5—10 вместо към членове 4—11, 
тъй като нито скрининга (член 4), нито достъпа до правосъдие са елемент на ОВОС 
(член 11).

Изменение 165
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на въздействието върху 
околната среда определя, описва и 
оценява по подходящ начин, съобразно 
особеностите на всеки отделен случай и 
в съответствие с членове 4—11, преките 
и непреките значителни въздействия на 
даден проект върху следните фактори:

Оценката на въздействието върху 
околната среда определя, описва и 
оценява по подходящ начин, съобразно 
особеностите на всеки отделен случай и 
основните екологични условия, и в 
съответствие с членове 4—11, преките и 
непреките значителни въздействия на 
даден проект върху следните фактори:

Or. en

Изменение 166
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, човешко здраве и
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата 
на Директива 92/43/ЕИО и 
Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета;

a) хората, фауната и флората;

Or. de

Обосновка

Текстът на действащата Директивата за ОВОС следва да се запази. 
Новопредложените понятия са твърде неопределени, като липсва връзка с 
конкретния проект.

Изменение 167
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) на Съвета и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (**);

а) население, човешко здраве; фауна, 
флора и биологично разнообразие, като 
се отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО и 
Директива 2009/147/ЕО;

Or. en

Изменение 168
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
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Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) на Съвета и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (**);

а) население, човешко здраве и 
фауната и флората, като се отделя 
особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;

Or. it

Обосновка

Редакция на формулировката въз основа на съществуващия текст.

Изменение 169
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) на Съвета и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (**);

а) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, когато е 
приложимо, като се отделя особено 
внимание на видове и местообитания, 
защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) на Съвета и 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (**);

Or. en

Изменение 170
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
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Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) на Съвета и
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (**);

а) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) на Съвета,
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и 
Директива 2000/60/ЕО1;
_______________
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Добавя се Рамковата директива за водите.

Изменение 171
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и 
изменение на климата;

б) почва, вода, въздух, климат и 
ландшафт;

Or. de

Обосновка

Настоящият текст на директивата не следва да се променя. Новопредложените 
понятия са твърде неопределени и биха могли да създадат правна несигурност при
прилагането на директивата; в крайна сметка обхватът на оценката на 
въздействието върху околната среда би бил неясен. Между другото използваните 
понастоящем понятия следва да се запазят и занапред. Що се отнася до последиците
от изменението на климата, те вече се оценяват съгласно предвиденото в букви г) и
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д).

Изменение 172
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и 
изменение на климата;

б) почва, вода, въздух и климат;

Or. en

Обосновка

Терминът „земя“ следва да бъде заличен, тъй като използването на земята е в 
компетенциите на държавата членка съгласно член 192, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС. Не е възможно разработващите местни проекти да 
оценяват въздействието на глобалните промени на климата.

Изменение 173
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата; 

б) почва, вода, въздух и изменение на 
климата;

Or. de

Изменение 174
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
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Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата;

б) земя, почва, вода, въздух и климат;

Or. de

Изменение 175
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата;

б) земя, почва, вода, въздух и климат;

Or. pl

Изменение 176
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС 
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата;

б) земя, почва, подпочвен слой, вода, 
въздух, климат и изменение на климата 
и природни ресурси;

Or. en
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Изменение 177
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата;

б) земя, подпочвени пластове, почва, 
вода, въздух и изменение на климата;

Or. lt

Изменение 178
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата;

б) земя, почва, вода, въздух и изменение 
на климата (от гледна точка на 
емисиите на парникови газове);

Or. it

Изменение 179
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) земеделски и горски райони;

Or. de
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Обосновка

С предложението на Европейската комисия в рамките на оценка на въздействието 
върху околната среда за първи път се оценява въздействието на даден проект върху 
земята. Понятието за земята като благо, обект на закрилата, не следва да се 
ограничава само до чисто качественото екологично съображение по отношение на 
плодородието на почвата, а следва да бъде разширено и до запазването на 
земеделските и горските производствени площи в количествено отношение.

Изменение 180
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт;

в) материални активи и културно 
наследство;

Or. de

Обосновка

Настоящият текст на директивата не следва да се променя. Новопредложените 
понятия са твърде неопределени и биха могли да създадат правна несигурност при 
прилагането на директивата; в крайна сметка обхватът на оценката на 
въздействието върху околната среда би бил неясен.

Изменение 181
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт;

в) материални активи (включително 
въздействие върху стойността на 
собствеността), културно наследство 
и ландшафт;
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Or. en

Изменение 182
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт;

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт в 
съответствие с член 3 от ДЕС, 
членове 36 и 167 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 183
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт;

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт в 
съответствие с член 3 от ДЕС;

Or. en

Изменение 184
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) експозиция, уязвимост и 
устойчивост на факторите, посочени 
в букви а), б) и в), спрямо рисковете 
от природни и причинени от човека 
бедствия.

заличава се

Or. de

Изменение 185
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС 
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) експозиция, уязвимост и 
устойчивост на факторите, посочени 
в букви а), б) и в), спрямо рисковете 
от природни и причинени от човека 
бедствия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Въздействията върху природните бедствия трудно могат да се предвидят и да се 
определят в достатъчна степен.

Изменение 186
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) експозиция, уязвимост и заличава се
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устойчивост на факторите, посочени 
в букви а), б) и в), спрямо рисковете 
от природни и причинени от човека 
бедствия.

Or. en

Обосновка

Предложението въвежда експозиция, уязвимост и устойчивост на факторите, 
посочени в букви а), б) и в), спрямо рисковете от природни и причинени от човека 
бедствия. Това разширява обхвата на директивата в област, надхвърляща пределите 
на въпросите, свързани с околната среда, би могло да доведе до по-сложни, 
скъпоструващи и обемни доклади за околната среда и да дублира изискванията на 
други европейски закони като Директива Seveso III (относно контрола на 
опасностите от големи аварии) например по отношение на оценката на 
съоръженията, които са податливи на рискове от бедствия.

Изменение 187
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) експозиция, уязвимост и устойчивост 
на факторите, посочени в букви а), б) и 
в), спрямо рисковете от природни и 
причинени от човека бедствия.

д) експозиция, уязвимост и устойчивост 
на факторите, посочени в букви а), б) и 
в), спрямо възможни рисковете от 
природни и причинени от човека 
бедствия, доколкото съществуващото 
законодателство на ЕС или 
международните конвенции изискват 
такава оценка.

Or. en

Обосновка

Няма смисъл от прилагането на това изискване към всички проекти, обхванати от 
директивата, тъй като би било в тежест за много от тях. Проекти, които са 
изложени на или уязвими от бедствия, са обхванати или от части на други закони на 
ЕС, или от международни конвенции.
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Изменение 188
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС 
Член 3 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) трябва да се вземат предвид 
съществени последици за околната 
среда по отношение на факторите, 
посочени в новите букви а), б) и в), 
вследствие на обусловените от 
проекта рискове от природни и 
причинени от човека бедствия; следва 
да се наблюдават явленията, които 
разумно се считат за характерни за 
дадения вид проект. 

Or. de

Изменение 189
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/EС
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че има стандарт за 
съществуващи процедури относно 
определен проект или инсталация, 
при спазване на критериите за най-
добри налични техники (НДНТ), 
компетентният орган следва да вземе 
предвид въпросния стандарт и да 
съсредоточи оценката на 
въздействието върху околната среда 
върху местоположението на 
инсталациите или на проекта.

Or. es
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