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Изменение 190
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 2 се заменя със следното:

„2. При спазването на член 2, 
параграф 4 за проектите, изброени в 
приложение II, държавите членки 
вземат решение относно това дали 
проектът да бъде предмет на оценка в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10. Държавите членки 
определят това след обществена 
консултация чрез:
а) разглеждане на всеки отделен 
случай 
или 
б) прагове или критерии, определени 
от държавата членка.
Държавите членки могат да решат да 
прилагат и двете процедури, посочени 
в букви а) и б).“

Or. en

Обосновка

Следва да се изисква участие на обществеността, когато държавите членки 
определят дали даден проект да бъде подложен на оценка чрез разглеждането му 
като отделен случай или чрез въвеждането на прагове или критерии по приложение ІІ.

Изменение 191
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква -а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2 втората алинея се 
заменя със следното:
„Държавите членки могат да решат 
да прилагат и двете процедури, 
посочени в букви а) и б). Когато се 
прилага буква б), държавите членки 
гарантират, че при въвеждането на 
прагове или критерии се провежда 
обществена консултация.“

Or. en

Изменение 192
Жуан Ферейра

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) втората алинея от параграф 2 се 
заменя със следното:
„Държавите членки могат да решат 
да прилагат и двете процедури, 
посочени в букви а) и б). Когато се 
прилага буква б), трябва да се проведе 
консултация с обществеността за 
целите на въвеждането на прагове 
или критерии.“

Or. pt

Изменение 193
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Естер де Ланге, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
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Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II.А.

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, доколкото е 
необходимо и уместно, изпълнителят 
на проекта предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици.

Or. de

Обосновка

Информацията, която изпълнителят на проекта трябва да предостави 
задължително в рамките на предварителната проверка съгласно приложение ІІ.А, ще 
доведе до значително разширяване на съществуващото задължение за уведомяване по 
действащата Директива за ОВОС. Именно това обаче ще бъде в противоречие със 
замисъла и целта на скрининга. Поради това приложение ІІ.А. следва да бъде заличено, 
тъй като информацията, която изпълнителят на проекта трябва да предостави при 
предварителната проверка на конкретния случай, не следва да бъде разширявана.

Изменение 194
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки 
за избягване и намаляване на 

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, за които в 
съответствие със законите на 
държавите членки се изисква оценка 
на всеки случай поотделно или които 
отговарят на праговете или 
критериите, въведени от държавите 



PE510.870v01-00 6/81 AM\937205BG.doc

BG

значителните последици. Подробен 
списък с информацията, която трябва да 
бъде предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

членки съгласно параграф 2,
изпълнителят на проекта предоставя 
информация за характеристиките на 
проекта и неговото потенциално 
въздействие върху околната среда. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде предоставена, е посочен 
в приложение II, раздел А.

Or. en

Обосновка

Скрининговата процедура не трябва да включва анализ, който е толкова подробен 
като ОВОС. Изпълнителят на проекта не следва да прави ОВОС, за да направи 
ОВОС.

Изменение 195
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки 
за избягване и намаляване на 
значителните последици. Подробен 
списък с информацията, която трябва да 
бъде предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта и неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

Or. en

Обосновка

Скрининговата процедура оценява необходимостта от ОВОС и не трябва да бъде 
твърде утежнена. Органите оценяват за всеки случай поотделно дали се очаква 
проектът да има значително въздействие върху околната среда въз основа на 
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информацията, представена от изпълнителя на проекта. Ако е налице значително 
въздействие, трябва да се извърши ОВОС.

Изменение 196
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която може да бъде
поискана от компетентните органи, 
е посочен в приложение II, раздел А.

Or. fr

Обосновка

Не е необходимо да се прилагат общите критерии, ако в дадена ситуация 
компетентният орган вече разполага с определена информация.

Изменение 197
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕО
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, за които в 
съответствие със законите на 
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характеристиките на проекта, неговото
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

държавите членки се изисква оценка 
на всеки случай поотделно или при 
които са изпълнени праговете и 
критериите, въведени в 
съответствие с параграф 2,
изпълнителят на проекта предоставя 
информация за характеристиките на 
проекта, неговото потенциално 
значително въздействие върху околната 
среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

Or. pl

Изменение 198
Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, подадени за оценка на 
всеки случай поотделно в изпълнение 
на член 4, параграф 2, изпълнителят на 
проекта предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

Or. fr
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Обосновка

Параграфът би могъл да наведе на мисълта, че за всички проекти по приложение ІІ, 
включително за тези, които „се възползват“ от праговете и критериите за 
изключване, всеки изпълнител на проект следва да предоставя на компетентния орган 
информация за характеристиките на проекта и неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Разширително това би могло да означава, че във всички случаи 
се извършва оценка на всеки случай поотделно със задължителен първи етап за всички 
проекти по приложение ІІ и втори етап, приложим само по отношение на проекти, 
които „не се възползват“ от праговете и критериите за изключване.

Изменение 199
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А.

3. За проектите, изброени в 
приложение ІІ, изпълнителят на проекта 
предоставя информация за 
характеристиките на проекта, неговото 
потенциално въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена, е посочен в 
приложение II, раздел А. Тази 
информация се прави обществено 
достояние преди вземането на 
решението за целите на параграф 2, 
публикува се в интернет, като по 
този начин се допринася за по-голяма 
прозрачност и достъпност за 
обществеността.

Or. pt

Изменение 200
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо
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Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, която трябва да бъде 
предоставена на компетентния орган 
в скрининговата процедура, следва да 
бъде в минимален обем и да се свежда 
до основни аспекти, които 
позволяват на органа да констатира 
дали проектът е осъществим и да 
предложи промени или алтернативи.

Or. es

Обосновка

Целта на предпроектния етап е да се ограничи времетраенето и обхватът на 
скрининговата процедура и на изпълнителя да се предостави първоначален отговор 
дали проектът му е осъществим или не, като по този начин също така се икономисат 
разходите по разработването му. Този предпроектен етап не трябва да включва 
пълна оценка на въздействието върху околната среда.

Изменение 201
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 3 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган трябва да даде 
отговор по скрининговата процедура в 
рамките на кратък срок, който при 
всички случаи е по-малък от осем 
месеца.

Or. es
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Обосновка

От съществено значение е да се ограничи срокът за отговор на компетентния орган 
по скрининговата процедура, за да се ускори процесът, който е само предварителен 
етап.

Изменение 202
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от скрининга 
изпълнителят на проекта представя 
кратко описание на информацията, 
която трябва да бъде предоставена по 
приложение ІІ.А.

Or. fr

Обосновка

В етапа на скрининга проучванията и проектите са в съвсем начална фаза. Без това 
по никакъв начин да засяга резултата от скрининга, от изпълнителя на проекта 
следва да се изисква предоставянето на строго необходимото на този етап. Целта на 
скрининговата процедура е да се установи дали съществува необходимост от оценка 
на въздействието върху околната среда, а не изпълнителят на проекта да извърши 
такава.

Изменение 203
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
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прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган 
взема под внимание критериите за 
подбор, свързани с характеристиките 
и местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен 
списък на критериите за подбор, 
които следва да се използват, е даден
в приложение III.

прагове или критерии за целите на 
параграф 2, се вземат под внимание 
съответните критерии за подбор, 
посочени в приложение ІІІ.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Изменение 204
Струан Стивънсън

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва 
да се използват, е даден в 
приложение III.

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание съответните критерии
за подбор, свързани с характеристиките 
и местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор е даден в 
приложение III.
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Or. en

Обосновка

Компетентният орган следва да взема под внимание само критериите за подбор, 
които са относими към проекта.

Изменение 205
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва
да се използват, е даден в 
приложение III.

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които могат
да се използват, е даден в 
приложение III.

Or. fr

Обосновка

Не е необходимо да се прилагат общите критерии, ако в дадена ситуация 
компетентният орган вече разполага с определена информация.

Изменение 206
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва 
да се използват, е даден в 
приложение III.

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва 
да се разглеждат, е даден в 
приложение III.

Or. en

Обосновка

Има случаи, в които не цялата информация в приложение ІІІ е относима към проекта. 
Няма причина в тези случаи от изпълнителя на проекта да се изисква пълният списък.

Изменение 207
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Естер де Ланге, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва 
да се използват, е даден в 
приложение III.

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание, доколкото е 
необходимо, критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва 
да се използват, е даден в 
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приложение III.

Or. de

Обосновка

Разходите, свързани с проучването и проверката на съответния проект, следва да 
бъдат приемливи. Критериите за проверка, предвидени в списъците, не трябва 
задължително да се прилагат, а само доколкото те са относими към проекта и 
очакваните въздействия върху околната среда от него.

Изменение 208
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от скрининга 
изпълнителят на проекта представя 
кратко описание, което не надхвърля 
изискванията на приложение ІІ.А по 
отношение на предоставяната 
информация.

Or. fr

Обосновка

В етапа на скрининга проучванията и проектите са в съвсем начална фаза. Без по 
никакъв начин да се засяга резултатът от скрининга, от изпълнителя на проекта 
следва да се изисква предоставянето на строго необходимото на този етап. Целта на 
скрининговата процедура е да се установи дали съществува необходимост от оценка 
на въздействието върху околната среда, а не изпълнителят на проекта да извърши 
такава.

Изменение 209
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
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Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 
параграф 2:

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта в 
съответствие с параграф 2, 
отчитайки, когато е целесъобразно, 
резултатите от проучванията, 
предварителните проверки или оценки 
на последиците за околната среда, 
произтичащи от изпълнението на друго 
законодателство на Съюза. Решението 
съгласно параграф 2:

Or. en

Обосновка

С цел привеждане в съответствие с параграф 2 думата „decision“ следва да бъде 
заменена с „determination“ (Не се отнася до българския текст.). Следва да се вмъкне 
препратка към член 4, параграф 3.

Изменение 210
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 

(Не се отнася до българския текст.)
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параграф 2:

Or. pl

Изменение 211
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Оса Вестлунд, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 
параграф 2:

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 след 
консултация със заинтересованата 
общественост въз основа на оценка на
информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 
параграф 2:

Or. en

Изменение 212
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
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изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 
параграф 2:

изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
известните му проучвания, 
предварителни проверки или оценки на 
последиците за околната среда, 
произтичащи от изпълнението на друго 
законодателство на Съюза. Решението 
съгласно параграф 2:

Or. de

Обосновка

Проверката на органите се ограничава до известните им проучвания. Позоваването 
общо на резултатите от проучванията е проблематично, тъй като не се прави ясно 
ограничаване.

Изменение 213
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 
параграф 2:

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Компетентният орган 
може да определи, че даден проект от 
списъка в приложение II не е предмет 
на оценка в съответствие с 
членове 5—10 само при доказана липса 
на вероятни значителни въздействия 
на проекта върху околната среда. 
Решението съгласно параграф 2:

Or. en
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Изменение 214
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно 
параграф 2:

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза, както и евентуални 
възражения, представени от членове 
на засегнатата общественост или 
заинтересованите местни органи. 
Решението съгласно параграф 2:

Or. es

Обосновка

Тъй като този параграф от член 4 се отнася за решения, които трябва да се вземат 
на равнището на държавите членки, от изключително значение е да се предвиди 
участието на членове на засегнатата общественост. Думата „бележки“, използвана 
от докладчика в изменение 22, е променена на „възражения“. 

Изменение 215
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обяснява как критериите, посочени 
в приложение III, са взети под 
внимание;

заличава се

Or. de

Обосновка

Разпоредбата е непропорционална и води до по-голяма административна тежест. 
Освен това тя крие риск от възникване на повече правни спорове.

Изменение 216
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включва описание на мерките,
предвидени с цел избягване, 
предотвратяване и намаляване на 
всякакви значителни въздействия 
върху околната среда, когато се реши, 
че не е необходимо да бъде изготвена 
оценка на въздействието върху 
околната среда в съответствие с 
членове 5—10;

заличава се

Or. en

Обосновка

Скрининговата процедура оценява необходимостта от ОВОС и не трябва да бъде 
твърде утежнена. Органите оценяват за всеки случай поотделно дали се очаква 
проектът да има значително въздействие върху околната среда въз основа на 
информацията, представена от изпълнителя на проекта. Ако е налице значително 
въздействие, трябва да се извърши ОВОС.
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Изменение 217
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) включва описание на мерките, 
предвидени с цел избягване, 
предотвратяване и намаляване на 
всякакви значителни въздействия 
върху околната среда, когато се реши, 
че не е необходимо да бъде изготвена 
оценка на въздействието върху 
околната среда в съответствие с 
членове 5—10;

заличава се

Or. de

Изменение 218
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се прави обществено достояние. г) се прави обществено достояние, като 
се отдаде дължимото внимание на 
възраженията на заинтересованата 
общественост.

Or. pt

Изменение 219
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
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Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема 
своето решение в съответствие с 
параграф 2 в рамките на три месеца 
от внасянето на заявление за издаване 
на разрешение и при условие, че 
изпълнителят на проекта е 
представил цялата необходима 
информация. В зависимост от 
характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с 
още 3 месеца; в такъв случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

заличава се

Or. nl

Изменение 220
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение 
или на друго решение в изпълнение на 
изискванията, установени в 
настоящата директива, и при 
условие, че изпълнителят на проекта е 
представил цялата необходима 
информация.
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орган може да удължи този срок с 
още 3 месеца; в такъв случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

Or. pl

Изменение 221
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с 
още 3 месеца; в такъв случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на деветдесет дни от 
внасянето на заявление за издаване на 
разрешение и при условие, че 
изпълнителят на проекта е представил 
цялата необходима информация.

Or. it

Обосновка

Сигурността относно сроковете е от ключово значение за успешното приключване на 
цялата процедура.
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Изменение 222
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с 
още 3 месеца; в този случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за 
причините, които налагат 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото определение.

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация.

Or. de

Обосновка

Сроковете следва да бъдат уредени в съответното секторно законодателство.

Изменение 223
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 



AM\937205BG.doc 25/81 PE510.870v01-00

BG

рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

рамките на тридесет дни от внасянето 
на заявление за издаване на разрешение 
и при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи еднократно този 
срок с още тридесет дни; в такъв 
случай компетентният орган информира 
писмено изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

Or. en

Обосновка

Максимален срок от шест месеца е непропорционално дълъг период за този етап от 
процедурата. Срок от 30 дни с възможност за удължаване с 30 дни в по-голяма 
степен съответства на сегашната практика в държавите членки.

Изменение 224
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с 
един месец; в такъв случай 
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орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за причините, 
които оправдават удължаването, и 
датата, на която се очаква неговото 
решение.

Or. en

Изменение 225
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
4 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

Or. es

Изменение 226
Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи още този срок с 
определен от държавите членки 
разумен срок, не по-дълъг от 3 месеца; 
в такъв случай компетентният орган 
информира изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да си запазят правото да определят подходящ краен срок 
според националните условия.

Изменение 227
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 

6. Държавите членки гарантират, че
компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от момента, в 
който изпълнителят на проекта е 
представил цялата необходима 
информация съгласно параграф 3. В 
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от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

зависимост от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването.

Or. en

Обосновка

Срокът следва да започва да тече от момента, в който изпълнителят на проекта е 
представил цялата необходима информация съгласно параграф 3. Считаме също 
така, че скринингът следва да бъде отделен от процедурата по определяне на 
обхвата. В етапа на скрининг често няма достатъчно налична информация, за да се 
направи истинско определяне на обхвата. В допълнение, съществува риск 
предложение, което изпълнителят на проекта впоследствие реши да не придвижва до 
етапа на заявление, да бъде ненужно подлагано на определяне на обхвата.

Изменение 228
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на 90 дни от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с най-
много 90 дни; в такъв случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за причините, 
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удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

които оправдават удължаването, и
датата, на която се очаква неговото 
решение, като информира Комисията 
за субекта и причините за 
забавянето.

Or. en

Обосновка

Сигурността относно продължителността и крайните срокове е от съществено 
значение за успешното приключване на цялата процедура. Решението дали проектът 
подлежи на оценка следва да се вземе в срок от най-много три месеца, без крайният 
срок да се удължава въз основа на характера, сложността, местоположението и 
размера на предложения проект; тази свобода на преценка може да внесе 
субективност по отношение на протичането във времето на цялостната оценка.

Изменение 229
Елизабета Гардини

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение за 
проекта и/или допълнения към него и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
3 месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

Or. en
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Изменение 230
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още
3 месеца; в този случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които налагат 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото определение.

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 
заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с до
3 месеца; в този случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които налагат 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото определение.

Or. de

Изменение 231
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
подробно реда и условията за 
представяне на цялата необходима 
информация от страна на 
изпълнителя на проекта.



AM\937205BG.doc 31/81 PE510.870v01-00

BG

Or. en

Изменение 232
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако проектът е предмет на оценка на 
въздействието върху околната среда в 
съответствие с членове 5—10, 
решението съгласно параграф 2 от 
настоящия член, включва 
информацията, посочена в член 5, 
параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 233
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако проектът е предмет на оценка на 
въздействието върху околната среда в 
съответствие с членове 5—10, 
решението съгласно параграф 2 от 
настоящия член включва 
информацията, посочена в член 5, 
параграф 2.

заличава се

Or. en
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Изменение 234
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 
от настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект,
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен 
някои въпроси (включително 
оценката на алтернативите) се 
оценяват по-добре на различни 
равнища, включително на равнище 
планиране, или да се основава на други 
изисквания за оценката. Подробен 
списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
представя доклад относно околната 
среда. Докладът включва 
информацията и оценките, посочени 
в приложение ІV. При изготвянето на 
доклада изпълнителят на проекта
включва информация, която може 
разумно да се изисква за вземането на 
информирани решения относно 
въздействията върху околната среда на 
предложения проект, и взема предвид:

а) становището, дадено от 
компетентния орган съгласно 
параграф 2, относно определянето на 
обхвата и степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 
представи от изпълнителя на 
проекта;
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б) настоящите познания и методи за 
оценка.

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията редакция на член 5, параграф 1 следва да се опрости. 
Наистина по подобие на член 5, параграф 3 от Директива 2001/42/ЕО в директивата 
следва изрично да се потвърди, че задължението за представяне на доклад относно 
околната среда може да се изпълни чрез предоставянето на информация, която е 
била получена на други равнища на вземане на решение или чрез оценки, произтичащи 
от друго законодателство на Съюза. Комисията предлага към член 5, параграф 1 да 
се добавят местоположението на проекта (буква г) и техническият капацитет 
(буква а). За да се опрости предложеният член 5, параграф 1, местоположението на 
проекта и техническият капацитет могат да се добавят към приложение IV.

Изменение 235
Крис Дейвис

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие,
алтернативите на предлагания 

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие и 
разглежданите разумни 
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проект, както и до каква степен 
някои въпроси (включително 
оценката на алтернативите) се 
оценяват по-добре на различни 
равнища, включително на равнище 
планиране, или да се основава на други 
изисквания за оценката. Подробен 
списък с информацията, която трябва да 
бъде включена в доклада относно 
околната среда, е даден в 
приложение IV.

алтернативи. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
включена в доклада относно околната 
среда, е даден в приложение IV.

В доклада относно околната среда 
изпълнителят на проекта включва 
обобщение на:
а) значителните въздействия на 
проекта върху околната среда;
б) всякакви необходими мерки за 
смекчаване на значителните 
въздействия върху околната среда;
в) това дали съответното смекчаване 
е чрез проект, изискване и/или условия 
или законово задължение;
г) това дали някои значителни или 
потенциални въздействия ще бъдат 
контролирани чрез други процедури 
извън обхвата на ОВОС.

Or. en

Обосновка

Както изпълнителят на проекта, така и националните органи ще спечелят, ако от 
изпълнителите се изисква да представят обобщение на планираните действия за 
смекчаване на въздействията, тъй като това ще внесе яснота в анализа на доклада 
относно околната среда.

Изменение 236
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен 
някои въпроси (включително 
оценката на алтернативите) се 
оценяват по-добре на различни 
равнища, включително на равнище 
планиране, или да се основава на други 
изисквания за оценката. Подробен 
списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта.

Or. fr

Обосновка

Целта е да се изяснят съответните роли на изпълнителя на проекта и на 
обществения орган. 

Изменение 237
Критон Арсенис, Виторио Проди, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
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Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания проект, 
както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре 
на различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания проект. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 238
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие,
алтернативите на предлагания проект, 
както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре 
на различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие и
алтернативите на предлагания проект. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 239
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 1. Когато дадена оценка на 
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въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 
от настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът включва информация, която 
може разумно да се изисква за 
вземането на информирани решения 
относно въздействията върху околната 
среда на предложения проект, като се 
вземат предвид настоящите познания и 
методи за оценка, характеристиките, 
техническият капацитет и 
местоположението на проекта, 
характеристиките на потенциалното 
въздействие, описание на разумните 
алтернативи, адаптирани към
предлагания проект и техните 
конкретни особености, както и до 
каква степен някои въпроси 
(включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. it

Изменение 240
Елизабета Гардини, Паоло Бартолоци, Салваторе Татарела

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
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Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 
от настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Докладът включва информация, която 
може разумно да се изисква за 
вземането на информирани решения 
относно въздействията върху околната 
среда на предложения проект, като се 
вземат предвид настоящите познания и 
методи за оценка, характеристиките, 
техническият капацитет и 
местоположението на проекта, 
характеристиките на потенциалното 
въздействие, кратко изложение на 
разумните относими и конкретни 
алтернативи на предлагания проект, 
както и до каква степен някои въпроси 
(включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 241
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
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изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие,
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре 
на различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие и 
оценените от изпълнителя на 
проекта алтернативи на предлагания 
проект. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
включена в доклада относно околната 
среда, е даден в приложение IV.

Or. de

Изменение 242
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Естер де Ланге, Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
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като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, оценените 
от изпълнителя на проекта разумни 
алтернативи на предлагания проект, с 
които, при отчитане на неговите 
специфични характеристики, могат 
да бъдат постигнати в същата 
степен основните цели на проекта,
както и до каква степен някои въпроси 
(включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. de

Обосновка

Важно е в рамките на ОВОС да бъдат разгледани и „разумни“ алтернативи. При все 
това обаче трябва да се поясни кои алтернативи са „разумни“. Тъй като целите и 
междинните цели на проекта се определят от изпълнителя, а не от органа, 
последният не може да посочва „разумни“ алтернативи. Различните 
проекти/местоположения могат да бъдат преценени само на равнището на 
регионалното планиране в дадена държава членка, а не в рамките на ОВОС.

Изменение 243
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
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трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания проект, 
както и до каква степен някои въпроси 
(включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
включително оценка на видимото 
въздействие, когато е приложимо,
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания проект, 
които се отнасят до значителните 
въздействия, както и до каква степен 
някои въпроси (включително оценката 
на алтернативите) се оценяват по-добре 
на различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 244
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
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членове 5—10, изпълнителят на проекта
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания 
проект, както и до каква степен някои 
въпроси (включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, списък на 
възможните алтернативи, свързани 
със значителните въздействия на 
предлагания проект, както и до каква 
степен някои въпроси (включително 
оценката на алтернативите) се оценяват 
по-добре на различни равнища, 
включително на равнище планиране, 
или да се основава на други изисквания 
за оценката. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
включена в доклада относно околната 
среда, е даден в приложение IV.

Or. en

Обосновка

Нереалистично е да се иска от изпълнителите на проекти да предоставят конкретна 
информация относно алтернативите, за което те не са компетентни, нямат 
контрол или опит. Освен това от изпълнителя на проекта следва да се изисква само 
да представи алтернативи, които са относими към значителните въздействия на 
проекта.

Изменение 245
Сабине Вилс, Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания проект, 
както и до каква степен някои въпроси 
(включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, включително 
първоначалното натоварване с 
емисии в резултат от него,
характеристиките на потенциалното 
въздействие, алтернативите на 
предлагания проект, както и до каква 
степен някои въпроси (включително 
оценката на алтернативите) се оценяват 
по-добре на различни равнища, 
включително на равнище планиране, 
или да се основава на други изисквания 
за оценката. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
включена в доклада относно околната 
среда, е даден в приложение IV.

Or. en

Обосновка

Обвързването на процедурите по ОВОС с процесите на одобрение по реда на 
специално право (секторни регламенти) препятства холистичното определяне, 
описание и оценка на въздействията върху околната среда. Първоначалното 
натоварване с емисии от експлоатацията на съществуващи инсталации и от 
транспортния сектор на мястото, където се осъществява проектът, е игнорирано. 
Въздействието на проекта може да се оцени правилно само чрез включването на тези 
първоначални натоварвания с емисии.
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Изменение 246
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
алтернативите на предлагания проект, 
както и до каква степен някои въпроси 
(включително оценката на 
алтернативите) се оценяват по-добре на 
различни равнища, включително на 
равнище планиране, или да се основава 
на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

1. Когато дадена оценка на 
въздействието върху околната среда 
трябва да се извършва в съответствие с 
членове 5—10, изпълнителят на проекта 
изготвя доклад относно околната среда. 
Докладът трябва да се основава на 
определението съгласно параграф 2 от 
настоящия член и да включва 
информация, която може разумно да се 
изисква за вземането на информирани 
решения относно въздействията върху 
околната среда на предложения проект, 
като се вземат предвид настоящите 
познания и методи за оценка, 
характеристиките, техническият 
капацитет и местоположението на 
проекта, включително натоварването 
с емисии в резултат от него,
характеристиките на потенциалното 
въздействие, алтернативите на 
предлагания проект, както и до каква 
степен някои въпроси (включително 
оценката на алтернативите) се оценяват 
по-добре на различни равнища, 
включително на равнище планиране, 
или да се основава на други изисквания 
за оценката. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
включена в доклада относно околната 
среда, е даден в приложение IV.

Or. de

Изменение 247
Мариане Тайсен



PE510.870v01-00 46/81 AM\937205BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличната относима информация за 
въздействията на проектите върху 
околната среда, получена на други 
равнища на вземане на решения или 
по силата на друго законодателство 
на Съюза, може да бъде използвана за 
предоставянето на информацията и 
оценките, посочени в приложение ІV.

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията редакция на член 5, параграф 1 следва да се опрости. 
Наистина по подобие на член 5, параграф 3 от Директива 2001/42/ЕО в директивата 
следва изрично да се потвърди, че задължението за представяне на доклад относно 
околната среда може да се изпълни чрез предоставянето на информация, което е 
била получена на други равнища на вземане на решение или чрез оценки, произтичащи 
от друго законодателство на Съюза. Комисията предлага към член 5, параграф 1 да 
се добавят местоположението на проекта (буква г) и техническият капацитет 
(буква а). За да се опрости предложеният член 5, параграф 1, местоположението на 
проекта и техническият капацитет могат да се добавят към приложение IV.

Изменение 248
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като 
се консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и 
степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 

заличава се
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включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:
а) решенията и становищата, които 
трябва да бъдат получени;
б) органите и обществеността, 
които е вероятно да бъдат засегнати 
от проекта;
в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;
г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;
д) екологичните характеристики, 
посочени в член 3, които е вероятно 
да бъдат съществено засегнати;
е) информацията, която трябва да 
бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;
ж) наличната информация и знания, 
получени на други равнища в процеса 
на вземане на решения, или чрез други 
законодателни актове на Съюза, и 
методите за оценка, които трябва да 
се използват.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива постановява, че отговорността за изготвянето на проект за 
ОВОС с оглед на съществуващите разпоредби и след консултация с експерти и 
органите е на изпълнителя на проекта. С настоящото предложение отговорността 
ще бъде прехвърлена от изпълнителя на проекта върху органите. Това ще увеличи 
административната тежест за заявителя и за органите и ще стане причина за 
издаване на допълнително решение, което би могло да се обжалва.

Изменение 249
Струан Стивънсън
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Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че ако изпълнителят на 
проекта поиска това, преди да подаде 
заявление за издаване на разрешение, 
компетентният орган дава 
становище за информацията, която 
трябва да бъде предоставена от 
изпълнителя на проекта в 
съответствие с параграф 1.

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член.

Ако изпълнителят на проекта поиска 
становище относно обхвата на 
информацията, последващи искания 
за допълнителна информация могат 
да бъдат отправяни към изпълнителя 
на проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства 
или са пряко относими към вземането 
на информирано решение по всички 
значителни неблагоприятни 
въздействия върху околната среда и 
са надлежно обосновани от 
компетентния орган.
Държавите членки могат да изискат 
от компетентните органи да дадат 
такова становище, независимо дали 
изпълнителят на проекта го е 
поискал или не.
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а) решенията и становищата, които 
трябва да бъдат получени;
б) органите и обществеността, 
които е вероятно да бъдат засегнати 
от проекта;
в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;
г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;
д) екологичните характеристики, 
посочени в член 3, които е вероятно 
да бъдат съществено засегнати;
е) информацията, която трябва да 
бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;
ж) наличната информация и знания, 
получени на други равнища в процеса 
на вземане на решения, или чрез други 
законодателни актове на Съюза, и 
методите за оценка, които трябва да 
се използват.
Компетентният орган може също 
така да потърси помощ от 
акредитирани и технически 
компетентни експерти, както е 
посочено в параграф 3 от настоящия 
член. Последващи искания за 
допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства 
и ако са надлежно обяснени от 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Задължителното определяне на обхвата е ненужно. Това би ограничило свободата на 
действие на по-опитните изпълнители на проекти да се възползват от 
непредвидените в закона обсъждания между изпълнител на проект, компетентния 
орган и ключови агенции преди подаването на заявление като не толкова формална 
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възможност за обсъждане на обхвата и съдържанието на декларацията относно 
околната среда.

Изменение 250
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента 
на подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

2. Ако изпълнителят на проекта 
поиска това преди да подаде заявление 
за издаване на разрешение,
компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, определя обхвата и 
степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. Към това искане изпълнителят 
на проекта прилага проект на доклада 
относно околната среда.

Or. de

Изменение 251
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и 

2. Ако изпълнителят на проекта 
поиска това преди да подаде заявление 
за издаване на разрешение,
компетентният орган, след като се 
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степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, той определя:

консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, дава насоки за 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, компетентният 
орган разглежда:

Or. en

Изменение 252
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и 
степента на подробност на
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, той определя:

2. Ако изпълнителят на проекта 
поиска това преди да подаде заявление 
за издаване на разрешение,
компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, дава насоки за 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, компетентният 
орган разглежда:

Or. it

Обосновка

Нова формулировка въз основа на съществуващия текст.

Изменение 253
Мариане Тайсен
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Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента 
на подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

2. Държавите членки гарантират, че 
ако изпълнителят на проекта поиска 
това, компетентният орган, след като се 
консултира с него и с органите, 
посочени в член 6, параграф 1, дава 
становище относно обхвата и степента 
на подробност на информацията, която 
трябва да се представи от изпълнителя 
на проекта в съответствие с параграф 1 
от настоящия член. По-специално, 
исканото становище включва:

Or. en

Обосновка

Не можем да се съгласим с предложението определянето на обхвата на 
информацията да бъде задължително във всички случаи. На изпълнителя на проекта 
следва да се остави да реши дали има нужда от подкрепа за това. Становището 
относно обхвата на информацията следва да се свежда до елементи, свързани с 
проекта като такъв, а не да разглежда процедурата по издаване на разрешение.

Изменение 254
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
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проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, ако операторът 
поиска това. По-специално, тя 
обхваща:

Or. de

Обосновка

Доброволното определяне на обхвата не следва да става задължително. Целта на 
процедурата за определяне на обхвата на информацията е на изпълнителя на проекта 
да бъде оказана помощ и да му се даде възможност да оцени съществуващата 
необходимост от проучвания.

Изменение 255
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, ако операторът 
поиска това. По-специално, той 
определя:

Or. de

Изменение 256
Крис Дейвис

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
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Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента 
на подробност на информацията, 
която трябва да се включи от 
изпълнителя на проекта в доклада 
относно околната среда, в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член. По-
специално, той определя:

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя въпросите, които
трябва да бъдат разгледани от 
изпълнителя на проекта в доклада 
относно околната среда, в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член. По-
специално, той определя:

Or. en

Обосновка

Следва да има известна свобода на действие, тоест да не се ограничава обхватът от 
въпроси, които е нужно да бъдат разисквани между компетентния орган и 
изпълнителя на проекта, докато се обсъждат изискванията на доклада относно 
околната среда.

Изменение 257
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Оса Вестлунд, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, със 
заинтересованата общественост и с 
изпълнителя на проекта, определя 
обхвата и степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, той определя:
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Or. en

Изменение 258
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член. По-специално, той 
определя:

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, с изпълнителя на 
проекта и със заинтересованата 
общественост, определя обхвата и 
степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, той определя:

Or. en

Изменение 259
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и с изпълнителя на 
проекта, определя обхвата и степента на 
подробност на информацията, която 
трябва да се включи от изпълнителя на 
проекта в доклада относно околната 
среда, в съответствие с параграф 1 от 

2. Компетентният орган, след като се 
консултира с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, с изпълнителя на 
проекта и със заинтересованата 
общественост, определя обхвата и 
степента на подробност на 
информацията, която трябва да се 
включи от изпълнителя на проекта в 
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настоящия член. По-специално, той 
определя:

доклада относно околната среда, в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член. По-специално, той определя:

Or. pt

Изменение 260
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решенията и становищата, които 
трябва да бъдат получени;

заличава се

Or. de

Изменение 261
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решенията и становищата, които 
трябва да бъдат получени;

заличава се

Or. en

Изменение 262
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
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Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) органите и обществеността, 
които е вероятно да бъдат засегнати 
от проекта;

заличава се

Or. de

Изменение 263
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;

заличава се

Or. de

Изменение 264
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;

заличава се

Or. de
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Изменение 265
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;

заличава се

Or. en

Изменение 266
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;

в) отделните етапи на процедурата и 
обвързващите срокове за тяхната 
продължителност;

Or. en

Изменение 267
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;

в) отделните етапи на процедурата и 
обвързващите срокове за тяхната 
продължителност;
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Or. it

Обосновка

Сигурността относно сроковете е от ключово значение за успешното приключване на 
цялата процедура.

Изменение 268
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;

заличава се

Or. de

Изменение 269
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Компетентният орган няма да разполага с цялата необходима информация, за да 
реши какви алтернативни решения съществуват, особено по отношение на 
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техническата осъществимост и финансовите съображения.

Изменение 270
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;

заличава се

Or. fr

Изменение 271
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;

заличава се

Or. en

Изменение 272
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
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Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични 
характеристики;

заличава се

Or. it

Изменение 273
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по
отношение на предложения проект и 
неговите специфични характеристики;

г) необходимите, оценени от 
изпълнителя на проекта алтернативи 
по отношение на предложения проект и 
техните специфични характеристики;

Or. de

Изменение 274
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по 
отношение на предложения проект и 
неговите специфични характеристики;

г) алтернативите, включително 
основната или алтернативата за 
неосъществяване, по отношение на 
предложения проект и техните
специфични характеристики, като се 
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вземат под внимание въздействията 
върху околната среда;

Or. en

Изменение 275
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по
отношение на предложения проект и 
неговите специфични характеристики;

г) разумните алтернативи по смисъла на 
параграф 1 на предложения проект и 
техните специфични характеристики;

Or. de

Обосновка

Вж. бележките към предложението за изменение на член 5, параграф 1.

Изменение 276
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по отношение 
на предложения проект и неговите
специфични характеристики;

г) разумните алтернативи по отношение 
на предложения проект и техните
специфични характеристики, които не 
са свързани с осъществяването на нов 
проект или такъв, съпътстващ 
основния проект; идеята е да се 
предложат алтернативи на 
предложения проект за тези области, 
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които представляват проблем или 
може да станат причина за 
отрицателна оценка на 
въздействието върху околната среда;

Or. es

Изменение 277
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разумните алтернативи по отношение 
на предложения проект и неговите
специфични характеристики;

г) разумните алтернативи по отношение 
на предложения проект и техните
специфични характеристики, като се 
вземат под внимание въздействията 
върху околната среда;

Or. en

Изменение 278
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) екологичните характеристики, 
посочени в член 3, които е вероятно 
да бъдат съществено засегнати;

заличава се

Or. de
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Изменение 279
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) екологичните характеристики, 
посочени в член 3, които е вероятно 
да бъдат съществено засегнати;

заличава се

Or. en

Изменение 280
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информацията, която трябва да 
бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;

заличава се

Or. de

Изменение 281
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информацията, която трябва да заличава се
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бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;

Or. de

Изменение 282
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информацията, която трябва да 
бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;

заличава се

Or. en

Изменение 283
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информацията, която трябва да 
бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;

заличава се

Or. it

Изменение 284
Мариане Тайсен
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Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информацията, която трябва да 
бъде представена относно 
специфичните характеристики на 
даден проект или тип проект;

заличава се

Or. en

Изменение 285
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) наличната информация и знания, 
получени на други равнища в процеса 
на вземане на решения, или чрез други 
законодателни актове на Съюза, и 
методите за оценка, които трябва да 
се използват.

заличава се

Or. de

Изменение 286
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) наличната информация и знания, 
получени на други равнища в процеса 
на вземане на решения, или чрез други 
законодателни актове на Съюза, и
методите за оценка, които трябва да се 
използват.

ж) методите за оценка, които трябва да 
се използват.

Or. en

Изменение 287
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от акредитирани и 
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания 
за допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 
компетентния орган.

Компетентният орган може да отправя
последващи искания за допълнителна 
информация към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства или 
съображения по същество и ако са 
надлежно обяснени от компетентния 
орган.

Or. de

Изменение 288
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може също така
да потърси помощ от акредитирани и 
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания 
за допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 
компетентния орган.

Ако изпълнителят на проекта поиска 
становище, компетентният орган може 
да изиска от него да предостави 
допълнителна информация, която 
органът счита, че е от полза, за да 
даде становището си. Последващи 
искания за допълнителна информация 
могат да бъдат отправяни към 
изпълнителя на проекта само ако са 
обосновани от възникването на нови 
обстоятелства и ако са надлежно 
обяснени от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Не можем да се съгласим с предложението определянето на обхвата на 
информацията да бъде задължително във всички случаи. На изпълнителя на проекта 
следва да се остави да реши дали има нужда от подкрепа за това. Становището 
относно обхвата на информацията следва да се свежда до елементи, свързани с 
проекта като такъв, а не да разглежда процедурата по издаване на разрешение.

Изменение 289
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от акредитирани и 
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания за 
допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от независими и 
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания за 
допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 
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компетентния орган. компетентния орган.

Or. es

Изменение 290
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от акредитирани и
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания за 
допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 
компетентния орган.

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от технически 
компетентни експерти, както е посочено 
в параграф 3 от настоящия член. 
Последващи искания за допълнителна 
информация могат да бъдат отправяни 
към изпълнителя на проекта само ако са 
обосновани от възникването на нови 
обстоятелства и ако са надлежно 
обяснени от компетентния орган.

Or. en

Изменение 291
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от акредитирани и
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания за 
допълнителна информация могат да 

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от технически 
компетентни експерти, както е посочено 
в параграф 3 от настоящия член. 
Последващи искания за допълнителна 
информация могат да бъдат отправяни 
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бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 
компетентния орган.

към изпълнителя на проекта само ако са 
обосновани от възникването на нови 
обстоятелства и ако са надлежно 
обяснени от компетентния орган.

Or. nl

Изменение 292
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от акредитирани и 
технически компетентни експерти, 
както е посочено в параграф 3 от 
настоящия член. Последващи искания за 
допълнителна информация могат да 
бъдат отправяни към изпълнителя на 
проекта само ако са обосновани от 
възникването на нови обстоятелства и 
ако са надлежно обяснени от 
компетентния орган.

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от акредитирани и 
технически компетентни независими
експерти, както е посочено в параграф 3 
от настоящия член. Последващи 
искания за допълнителна информация 
могат да бъдат отправяни към 
изпълнителя на проекта, когато са 
обосновани от възникването на нови 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 293
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да изискат 
от компетентните органи да дадат 
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такова становище, независимо дали 
изпълнителят на проекта го е 
поискал или не.

Or. en

Изменение 294
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се гарантира пълнотата и 
достатъчното качество на докладите
относно околната среда, посочени в 
член 5, параграф 1:

За да се гарантира пълнотата и 
достатъчното качество на доклада
относно околната среда, същият се 
заверява от технически компетентни 
експерти, комитети, съставени от 
експерти, или от компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Целта, която трябва да се постигне, е решението по заявлението за издаване на 
разрешение да бъде взето въз основа на доклад относно околната среда, който е с 
достатъчно качество. Гореспоменатата цел може да бъде постигната чрез проверка 
на пълнотата и качеството на доклада преди вземането на решение относно издаване 
на разрешение. Не можем да подкрепим задължителното въвеждане на система за 
акредитиране и практиката на акредитирани експерти.

Изменение 295
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта 
гарантира, че докладът относно 
околната среда е изготвен от 
акредитирани и технически 
компетентни експерти, или

заличава се

Or. en

Изменение 296
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от технически компетентни 
лица, които разполагат с 
необходимите експертни знания 
и/или опит (експерти),

Or. de

Обосновка

Целта за гарантиране и подобряване на пълнотата и качеството на докладите 
относно околната среда трябва да бъде подкрепена, но за това не е необходимо 
акредитиране/одобряване на експертите. Ако органите или изпълнителите на 
проекти притежават необходимите експертни познания, те следва да се използват.

Изменение 297
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
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Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и 
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от независими и технически 
компетентни експерти, или

Or. es

Изменение 298
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и 
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от компетентни експерти, и

Or. de

Изменение 299
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и 
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от квалифицирани и 
технически компетентни експерти, или
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Or. en

Изменение 300
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и 
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от технически компетентни 
експерти, или

Or. en

Обосновка

Изпълнителят на проекта трябва да избере експертите след консултация с органите 
и в съответствие с директивата. Изискването ОВОС да бъде изготвена и заверена 
от акредитирани експерти няма да подобри качеството ѝ, само ще увеличи 
административната тежест и разходи.

Изменение 301
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от технически компетентни 
експерти, или

Or. nl
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Изменение 302
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от технически компетентни 
експерти, или

Or. fr

Изменение 303
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и 
технически компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от технически компетентни 
експерти, или

Or. en

Изменение 304
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и технически 
компетентни експерти, или

а) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда е 
изготвен от акредитирани и независими
технически компетентни експерти, или

Or. en

Изменение 305
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, 
че докладът относно околната среда 
е заверен от акредитирани и 
технически компетентни експерти 
и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

заличава се

Or. en

Изменение 306
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и 
технически компетентни експерти 

б) доколкото това е необходимо 
поради очевидни технически 
недостатъци на доклада относно 
околната среда, компетентният орган 
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и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

гарантира, че същият е заверен от 
експерти и/или експертни комитети.

Or. de

Обосновка

Целта за гарантиране и подобряване на пълнотата и качеството на докладите 
относно околната среда трябва да бъде подкрепена, но за това не е необходимо 
акредитиране/одобряване на експертите. Ако органите или изпълнителите на 
проекти притежават необходимите експертни познания, те следва да се използват.

Изменение 307
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от независими и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от известни национални 
експерти.

Or. es

Изменение 308
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 

б) изпълнителят на проекта
гарантира, че докладът относно 
околната среда е заверен от технически 
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компетентни експерти и/или 
комитети, съставени от национални 
експерти.

компетентни експерти.

Or. en

Изменение 309
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и 
технически компетентни експерти 
и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от компетентни експерти и/или 
комитети, съставени от национални 
експерти.

Or. de

Изменение 310
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от квалифицирани и 
технически компетентни експерти и/или 
комитети, съставени от национални 
експерти.

Or. en
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Изменение 311
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от технически компетентни 
експерти и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

Or. en

Обосновка

Изпълнителят на проекта трябва да избере експертите след консултация с органите 
и в съответствие с директивата. Изискването ОВОС да бъде изготвена и заверена 
от акредитирани експерти няма да подобри качеството ѝ, само ще увеличи 
административната тежест и разходи.

Изменение 312
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от технически компетентни 
експерти и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

Or. nl
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Изменение 313
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от технически компетентни 
експерти и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

Or. fr

Изменение 314
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти и/или комитети, 
съставени от национални експерти.

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда е 
заверен от акредитирани и независими
технически компетентни експерти и/или 
комитети, съставени от национални 
експерти.

Or. en

Изменение 315
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) компетентният орган гарантира, 
че докладът относно въздействието 
на проекта върху околната среда е 
проверен от органа по защита на 
околната среда;

Or. pl


