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Изменение 316
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и 
технически компетентни експерти 
са подпомагали компетентния орган 
при подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да 
бъдат включени от изпълнителя на 
проекта в изготвянето на доклада 
относно околната среда.

заличава се

Or. en

Изменение 317
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Ако дадени технически компетентни 
експерти са подпомагали компетентния 
орган при подготвянето на 
определението в член 5, параграф 2, те 
могат да бъдат включени от 
изпълнителя на проекта в изготвянето 
на доклада относно околната среда.

Or. nl

Изменение 318
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола
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Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да 
бъдат включени от изпълнителя на 
проекта в изготвянето на доклада 
относно околната среда.

Ако дадени технически компетентни 
експерти са подпомагали компетентния 
орган при подготвянето на 
определението в член 5, параграф 2, 
изпълнителят на проекта следва да 
избягва включването им в изготвянето 
на доклада относно околната среда.

Or. en

Обосновка

Някои експерти може да имат много тясна специализация и в някои случаи това 
може да е единственият наличен експерт. Текущата формулировка не е достатъчно 
гъвкава в този смисъл.

Изменение 319
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и 
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Ако дадени компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Or. de
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Изменение 320
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 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и 
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Ако дадени независими и технически 
компетентни експерти са подпомагали 
компетентния орган при подготвянето 
на определението в член 5, параграф 2, 
те не могат да бъдат включени от 
изпълнителя на проекта в изготвянето 
на доклада относно околната среда.

Or. es

Изменение 321
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и 
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Ако дадени квалифицирани и 
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Or. en
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Изменение 322
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 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Ако дадени технически компетентни 
експерти са подпомагали компетентния 
орган при подготвянето на 
определението в член 5, параграф 2, те 
не могат да бъдат включени от 
изпълнителя на проекта в изготвянето 
на доклада относно околната среда.

Or. de

Обосновка

Трябва да се подкрепи целта за гарантиране или подобряване на изчерпателността и 
качеството на докладите относно околната среда, но за това не е необходимо да се 
акредитират експерти. Ако органите и/или изпълнителите на проекти разполагат с 
необходимия експертен опит, то следва той също да може да се използва.

Изменение 323
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадени акредитирани и
технически компетентни експерти са 
подпомагали компетентния орган при 
подготвянето на определението в 
член 5, параграф 2, те не могат да бъдат 
включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 

Ако дадени технически компетентни 
експерти са подпомагали компетентния 
орган при подготвянето на 
определението в член 5, параграф 2, те 
не могат да бъдат включени от 
изпълнителя на проекта в изготвянето 
на доклада относно околната среда.
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околната среда.

Or. fr

Изменение 324
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Естер де Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на 
акредитирани и технически 
компетентни експерти (например 
изисквана квалификация, възлагане на 
оценката, лицензиране и лишаване от 
права) се определят от държавите 
членки.

заличава се

Or. de

Обосновка

Трябва да се подкрепи целта за гарантиране или подобряване на изчерпателността и 
качеството на докладите относно околната среда, но за това не е необходимо да се 
акредитират експерти. Ако органите и/или изпълнителите на проекти разполагат с 
необходимия експертен опит, то следва той също да може да се използва.

Изменение 325
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за заличава се
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включването и избора на 
акредитирани и технически 
компетентни експерти (например 
изисквана квалификация, възлагане на 
оценката, лицензиране и лишаване от 
права) се определят от държавите 
членки.

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 326
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на 
акредитирани и технически 
компетентни експерти (например 
изисквана квалификация, възлагане на 
оценката, лицензиране и лишаване от 
права) се определят от държавите 
членки.

заличава се

Or. en

Изменение 327
Рихард Зебер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
и технически компетентни експерти 
(например изисквана квалификация, 
възлагане на оценката, лицензиране и 
лишаване от права) се определят от 
държавите членки.

Подробни договорености за 
включването и избора на компетентни 
експерти (например изисквана 
квалификация, възлагане на оценката, 
лицензиране и лишаване от права) се 
определят от държавите членки.

Or. de

Изменение 328
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
и технически компетентни експерти 
(например изисквана квалификация, 
възлагане на оценката, лицензиране и 
лишаване от права) се определят от 
държавите членки.

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
компетентни експерти (например 
изисквана квалификация, възлагане на 
оценката, лицензиране и лишаване от 
права) се определят от държавите 
членки.

Or. fr

Обосновка

Изпълнителите трябва да извършат оценката на въздействието върху околната 
среда, така че качеството на този доклад относно околната среда е тяхна 
отговорност.

Изменение 329
Струан Стивънсън



PE510.871v01-00 10/94 AM\937206BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани
и технически компетентни експерти 
(например изисквана квалификация, 
възлагане на оценката, лицензиране и 
лишаване от права) се определят от 
държавите членки.

Подробни договорености за 
включването и избора на 
квалифицирани и технически 
компетентни експерти (например 
изисквана квалификация, възлагане на 
оценката, лицензиране и лишаване от 
права) се определят от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 330
Сандрин Белие

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
и технически компетентни експерти 
(например изисквана квалификация, 
възлагане на оценката, лицензиране и 
лишаване от права) се определят от 
държавите членки.

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
и технически компетентни независими
експерти (например изисквана 
квалификация, възлагане на оценката, 
лицензиране и лишаване от права) се 
определят от държавите членки.

Or. en

Изменение 331
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
и технически компетентни експерти 
(например изисквана квалификация, 
възлагане на оценката, лицензиране и 
лишаване от права) се определят от 
държавите членки.

Подробни договорености за 
включването и избора на акредитирани 
и технически компетентни експерти 
(например изисквана квалификация, 
възлагане на оценката, лицензиране и 
лишаване от права, както и условия за 
възнаграждение) се определят от 
държавите членки.

Or. lt

Изменение 332
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези независими експерти отговарят 
за оценката на въздействието върху 
околната среда, която извършват или 
наблюдават или по която са дали 
положително или отрицателно 
становище.

Or. es

Изменение 333
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф -1 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) добавя се следният параграф -1:
„-1. Обществеността има правото да 
поиска оценка на въздействието върху 
околната среда на даден проект, за 
който се счита, че буди опасения, 
като за целта използва мерки за 
активно участие на жители, местни 
органи, и по-специално НПО.
Държавите членки предприемат 
необходимите мерки и създават 
нужните условия, за да се осъществи 
това право.“

Or. pt

Изменение 334
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че органите, които биха 
имали отношение към проекта 
поради конкретните си задължения в 
областта на опазването на околната 
среда или териториална 
компетентност, имат възможност да 
дадат своето мнение относно 
информацията, предоставена от 
възложителя, както и относно 
искането за разрешение за 
осъществяване на проекта. За тази 
цел държавите членки посочват 
органите, които следва да бъдат 
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консултирани по принцип или на 
базата на всеки отделен случай. 
Информацията, събрана съгласно 
член 5, се изпраща на тези органи. 
Държавите членки предвиждат 
подробни указания във връзка с 
осъществяването на консултациите.“

Or. it

Обосновка

Трябва да се отбележи, че органите, които трябва да бъдат консултирани във връзка 
с проект, подлежащ на ОВОС, включват и местните органи на територията, на 
която се намира проектът, ако тези органи и компетентният орган или органи не са 
едни и същи.

Изменение 335
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Кристина Гутиерес-Кортинес, Йо Лайнен, Неса 
Чилдърс, Виторио Проди, Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 2 се заменя със следния 
текст:
„2. Обществеността се информира, 
през централен портал, който е 
достъпен за обществеността по 
електронен път, съгласно член 7, 
параграф 1 от Директива 2003/4/ЕО, 
чрез публично оповестяване или 
други подходящи средства като 
електронните медии, където има 
такива, по следните въпроси на ранен 
етап от процедурите по вземане на 
решения по околна среда, посочени в 
член 2, параграф 2, и най-късно 
веднага след като информацията 
може разумно да се предостави, по 
следните въпроси:
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а) искането на разрешение за 
осъществяване;
б) обстоятелството, че проектът 
подлежи на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда 
и, когато е целесъобразно, 
обстоятелството, че се прилага 
член 7;
в) подробности за компетентните 
органи, отговорни за вземането на 
решение, тези, от които може да бъде 
получена съответната информация; 
тези, на които могат да бъдат 
отправени коментари или въпроси, и 
подробности за времевия график за 
предаване на коментари или въпроси;
г) същността на възможни решения 
или, в случаите, когато има такова, 
проекта на решение;
д) указване на наличността на 
информацията, събрана съгласно 
член 5;
е) указване на времето и местата, 
където ще бъде предоставена 
съответната информация на 
обществеността, както и средствата, 
чрез които това ще бъде направено;
ж) подробните условия за участие на 
обществеността съгласно точка 5 от 
настоящия член;
жа) факта, че се прилага член 8, 
параграф 2 и подробности за 
преразглеждането или изменението 
на доклада относно околната среда и 
разглежданите допълнителни мерки 
за смекчаване и компенсация;
жб) резултатите от наблюдението, 
проведено съгласно член 8, 
параграф 2.“

Or. en
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Обосновка

С оглед на засилването на обществения достъп и прозрачността във всяка държава 
членка следва да се предостави централен портал, осигуряващ по електронен път 
навременна екологична информация. Освен това, с новите букви жа) и жб) се 
предоставя достъп до информация във връзка с преразглеждането или изменението н 
доклада относно околната среда, както и допълнителните мерки за смекчаване и 
компенсация, посочени в член 8, параграф 2.

Изменение 336
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Кристина Гутиерес-Кортинес, Йо Лайнен, Неса 
Чилдърс, Виторио Проди, Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -aа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„3. Държавите членки гарантират, че 
в разумни срокове следното се 
предоставя на разположение на 
заинтересованата общественост най-
малко през достъпен по електронен
път централен портал:
а) всяка информация, събрана 
съгласно член 5;
в) в съответствие с националното 
законодателство, основните доклади и 
становища, издавани от 
компетентния орган или 
компетентните органи в момента, 
когато заинтересованата 
общественост е била информирана в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член;
в) в съответствие с разпоредбите на 
Директива 2003/4/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 г. относно обществения достъп 
до информация за околната среда, 
информация, различна от тази, 
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посочена в параграф 2 от настоящия 
член, която е от значение за 
решението в съответствие с член 8 от 
настоящата Директива, и която става 
достъпна след като заинтересованата 
общественост е била информирана в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член.“

Or. en

Обосновка

С оглед на засилването на обществения достъп и прозрачността във всяка държава 
членка следва да се предостави централен портал, осигуряващ по електронен път 
навременна екологична информация.

Изменение 337
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -aа) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) в параграф 3 се добавя следната 
алинея:
„Исканията за достъп до 
информацията, посочена в 
настоящия параграф, се разглеждат в 
съответствие с членове 3—5 от 
Директива 2003/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.“

Or. it

Изменение 338
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -aб) (нова)
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Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aб) параграф 4 се заменя със 
следното:
„4. На заинтересованата 
общественост се предоставят 
навременни и ефективни 
възможности да участва в 
процедурите по вземане на решения 
за околната среда, посочени в член 2, 
параграф 2, посредством връзка с 
компетентен орган или органи. По 
време на процеса на вземане на 
решение, когато всички възможности 
са допустими преди да бъде взето 
решението по искането за разрешение 
за осъществяване, от компетентния 
орган или органи се изисква да 
докладват коментарите и мненията, 
които обществеността е в правото 
си да изрази.“

Or. it

Изменение 339
Критон Арсенис, Кристина Гутиерес-Кортинес, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, 
Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -aб) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aб) параграф 4 се заменя със 
следното:
„4. На заинтересованата 
общественост се предоставят 
навременни и ефективни 
възможности да участва в 
процедурите по вземане на решения в 



PE510.871v01-00 18/94 AM\937206BG.doc

BG

областта на околната среда, посочени 
в член 2, параграф 2, член 4, 
параграфи 1 и 5, и член 5, параграф 2, 
като за тази цел има право да 
изразява мнения и коментари, когато 
всички възможности са допустими, 
пред компетентния орган или органи 
преди да бъде взето решението по 
искането за разрешение за 
осъществяване .“

Or. en

Обосновка

Участието на обществеността следва да се изисква и в процесите на скрининг и на 
определяне на обхвата, които са особено важни елементи от процедурата за вземане 
на решения относно околната среда.

Изменение 340
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -ав) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

-ав) параграф 5 се заменя със следния 
текст:
„5. Подробните условия за 
информирането на обществеността 
(например чрез пускане на бюлетини 
по пощата в определен радиус или 
публикуване в местни вестници) и за 
консултиране на заинтересованата 
общественост (например писмено или 
чрез обществено допитване) се 
определят от държавите членки. 
Държавите членки предприемат 
необходимите стъпки, за да 
гарантират, че съответната 
информация, предоставена през 
централен портал, достъпен за 
обществеността по електронен път, 
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е в съответствие с член 7, параграф 1 
от Директива 2003/4/ЕО.“

Or. en

Обосновка

С оглед на засилването на обществения достъп и прозрачността във всяка държава 
членка следва да се предостави централен портал, осигуряващ по електронен път 
навременна екологична информация.

Изменение 341
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставят се разумни срокове за 
различните фази, които осигуряват 
достатъчно време:

Държавите членки определят 
задължителни срокове за различните 
фази:

Or. en

Обосновка

Задължителните срокове, които не се отнасят до допитванията до обществеността 
за различните фази, следва да бъдат по-добре уточнение в директивата. Следва да се 
разгледа предложение за определяне на конкретен срок за тези процедурни етапи.

Изменение 342
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставят се разумни срокове за 
различните фази, които осигуряват 

Държавите членки определят 
задължителни срокове за различните 



PE510.871v01-00 20/94 AM\937206BG.doc

BG

достатъчно време: фази:

Or. it

Обосновка

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

Изменение 343
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да могат органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и заинтересованата 
общественост, да се подготвят и да 
участват ефективно във вземането на 
решения за околната среда, предмет на 
разпоредбите на настоящия член.

б) за да могат органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и заинтересованата 
общественост, да се подготвят и да 
участват ефективно в оценката на 
въздействието върху околната среда;
по-специално сроковете за 
консултации със заинтересованата 
общественост във връзка с доклада 
относно околната среда, посочени в 
член 5, параграф 1, не могат да са по-
кратки от 30 дни.

Or. en

Обосновка

Формулировката „вземане на решения за околната среда“ следва да се замени с 
термина „оценка на въздействието върху околната среда“. Можем да приемем 
минимални срокове за допитване до обществеността, но се противопоставяме на 
максималните срокове.

Изменение 344
Холгер Крамер, Брита Раймерс
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сроковете за консултации със 
заинтересованата общественост във 
връзка с доклада относно околната 
среда, посочени в член 5, параграф 1, 
не могат да са по-кратки от 30 дни 
или по-дълги от 60 дни. В 
изключителни случаи, когато 
характерът, сложността, 
местоположението или размерът на 
предложения проект изискват това, 
компетентният орган може да 
удължи този срок с още 30 дни; в 
такъв случай компетентният орган 
информира изпълнителя на проекта 
за причините, които налагат 
удължаването.

заличава се

Or. de

Обосновка

Сроковете следва да се регламентират в съответното секторно законодателство.

Изменение 345
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сроковете за консултации със 
заинтересованата общественост във 
връзка с доклада относно околната 
среда, посочени в член 5, параграф 1, 
не могат да са по-кратки от 30 дни 
или по-дълги от 60 дни. В 

заличава се
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изключителни случаи, когато 
характерът, сложността, 
местоположението или размерът на 
предложения проект изискват това, 
компетентният орган може да 
удължи този срок с още 30 дни; в 
такъв случай компетентният орган 
информира изпълнителя на проекта 
за причините, които налагат 
удължаването.

Or. en

Обосновка

Можем да приемем минимални срокове за допитване до обществеността, но се 
противопоставяме на максималните срокове.

Изменение 346
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сроковете за консултации със 
заинтересованата общественост във 
връзка с доклада относно околната 
среда, посочени в член 5, параграф 1, не 
могат да са по-кратки от 30 дни или по-
дълги от 60 дни. В изключителни 
случаи, когато характерът, 
сложността, местоположението 
или размерът на предложения проект 
изискват това, компетентният орган 
може да удължи този срок с още 30 
дни; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които 
налагат удължаването.“

7. Сроковете за консултации със 
заинтересованата общественост във 
връзка с доклада относно околната 
среда, посочени в член 5, параграф 1, не 
могат да са по-кратки от 30 дни или по-
дълги от 60 дни.

Or. it
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Обосновка

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

Изменение 347
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сроковете за консултации със 
заинтересованата общественост във 
връзка с доклада относно околната 
среда, посочени в член 5, параграф 1, не 
могат да са по-кратки от 30 дни или по-
дълги от 60 дни. В изключителни 
случаи, когато характерът, сложността, 
местоположението или размерът на 
предложения проект изискват това, 
компетентният орган може да удължи 
този срок с още 30 дни; в такъв случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за причините, 
които налагат удължаването.

7. Сроковете за консултации със 
заинтересованата общественост във 
връзка с доклада относно околната 
среда, посочени в член 5, параграф 1, не 
могат да са по-кратки от 30 дни или по-
дълги от 60 дни. В изключителни 
случаи, когато характерът, сложността, 
местоположението или размерът на 
предложения проект изискват това, 
компетентният орган може да удължи 
този срок с не повече от 30 дни; в такъв 
случай компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за причините, 
които налагат удължаването.

Or. de

Изменение 348
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква ба) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 7а:
„7a. Алтернативите на предложения 
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проект, които понякога се считат за 
подходящи по закон, трябва да се 
стремят, с оглед на търсените от 
тях решения, да включат 
собствениците на въпросната земя, 
когато тя е частна собственост, и 
обичайните ползватели на 
въпросната земя, когато тя е 
публична собственост.“

Or. es

Обосновка

Целта е да се увеличи участието на собствениците и ползвателите там, където това 
се предвижда в закона за транспониране на директивата в националното 
законодателство.

Изменение 349
Андреа Дзанони

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф -1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че при изграждането и 
експлоатацията на проектите се 
съблюдават следните принципи:
а) предприемане на всички подходящи 
превантивни мерки срещу 
замърсяване и непричиняване на 
значително замърсяване;
б) прилагане на най-добрите налични 
техники и ефективно използване на 
природните ресурси и енергията;
в) предотвратяване на генерирането 
на отпадъци, а когато е налице 
генериране на отпадъци, последните, 
в зависимост от приоритетния ред и 
в съответствие с 
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Директива 2008/98/ЕО, се подготвят 
за повторна употреба, рециклират се, 
оползотворяват се или — в случаите, 
когато това е технически или 
икономически невъзможно — се 
обезвреждат, като същевременно се 
избягва или намалява тяхното 
въздействие върху околната среда;
д) предприемане на необходимите 
мерки за предотвратяване на аварии и 
ограничаване на последиците им;
е) предприемане на необходимите 
мерки за избягване на възможните 
рискове от замърсяване и 
привеждането на площадката, върху 
която е разположена инсталацията, 
в добро състояние.
Когато дадена норма за качество на 
околната среда изисква по-строги 
условия от тези, постижими чрез 
използването на най-добрите налични 
техники, в разрешението за 
осъществяване на проекта се 
включват допълнителни мерки, без да 
се засяга действието на други мерки, 
които може да бъдат взети за 
постигане на съответствие с 
нормите за качество на околната 
среда.

Or. en

Обосновка

С Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (и предишната 
Директива за КПКЗ) на равнище ЕС вече е въведен основен набор от критерии за 
вземане на решения за определени промишлени инсталации. Тези критерии могат да са 
от полза и за Директивата за ОВОС. Тъй като Директивата за ОВОС изисква 
задълбочена оценка на въздействието върху околната среда, изглежда логично, след 
като от изпълнителя е поискана обемна информация, да се въведат и конкретни 
критерии за оценка на проектите.

Изменение 350
Рихард Зебер
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Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за изграждането 
и експлоатацията на проектите 
съгласно следните принципи:
a) предприемане на всички подходящи 
превантивни мерки срещу 
замърсяване и недопускане на 
значително замърсяване;
б) прилагане на най-добрите налични 
техники и ефективно използване на 
природните ресурси и енергията;
в) избягване на генерирането на 
отпадъци и когато е налице 
генериране на отпадъци, последните, 
в зависимост от приоритетния ред и 
в съответствие с 
Директива 2008/98/ЕО, се подготвят 
за повторна употреба, рециклират се, 
оползотворяват се или — в случаите, 
когато това е технически или 
икономически невъзможно — се 
обезвреждат, като същевременно се 
избягва или намалява тяхното 
въздействие върху околната среда;
г) предприемане на необходимите 
мерки за предотвратяване на аварии и 
ограничаване на последиците им;
д) след окончателното приключване 
на дейността предприемане на 
необходимите мерки за избягване на 
възможните рискове от замърсяване 
и привеждането в задоволително 
състояние на площадката, върху 
която е разположена инсталацията.
Когато даден стандарт за качество 
на околната среда изисква по-строги 
условия от тези, постижими чрез 
използването на най-добрите налични 
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техники, в разрешителното се 
включват допълнителни мерки, без да 
се засяга действието на други мерки, 
които могат да бъдат взети с цел 
спазване на стандартите за качество 
на околната среда.

Or. de

Изменение 351
Жуан Ферейра

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при 
процедурата за издаване на разрешение 
за осъществяване. За тази цел 
решението за издаване на разрешение 
трябва да съдържа следната 
информация:

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се отчитат 
надлежно при процедурата за издаване 
на разрешение за осъществяване.
Осигурява се достъп по електронен 
път до пълния принос на органите, 
предоставили консултации, и до
доброволния принос на лица и 
организации, и той се публикува със 
съдържание и във форма, която 
улеснява търсенето и 
консултациите. За тази цел решението 
за издаване на разрешение трябва да 
съдържа следната информация:

Or. pt

Изменение 352
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при 
процедурата за издаване на разрешение 
за осъществяване. За тази цел 
решението за издаване на разрешение 
трябва да съдържа следната 
информация:

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се вземат предвид и 
оценяват подробно при процедурата за 
издаване на разрешение за 
осъществяване. За тази цел решението 
за издаване на разрешение трябва да 
съдържа следната информация:

Or. en

Изменение 353
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при 
процедурата за издаване на разрешение 
за осъществяване. За тази цел
решението за издаване на разрешение 
трябва да съдържа следната 
информация:

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при 
процедурата за издаване на разрешение 
за осъществяване. Решението за 
издаване на разрешение трябва да 
съдържа следната информация:

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията може да се опрости.

Изменение 354
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
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Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценката на въздействието върху 
околната среда на компетентния 
орган, посочена в член 3, и условията 
на околната среда, приложени към 
решението, включително описание на 
основните мерки, за избягване, 
намаляване и, ако е възможно, 
премахване на неблагоприятните 
последици;

а) условията на околната среда, 
приложени към решението, 
включително описание на основните 
мерки, за избягване, намаляване и, ако е 
възможно, премахване на 
неблагоприятните последици;

Or. en

Обосновка

Оценката на компетентния орган всъщност следва да бъде проверка на доклада 
относно околната среда. Освен това, тази проверка не следва да бъде включена в 
решението за предоставяне на разрешение за осъществяване на проекта.

Изменение 355
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценката на въздействието върху 
околната среда на компетентния 
орган, посочена в член 3, и условията 
на околната среда, приложени към 
решението, включително описание на 
основните мерки, за избягване, 
намаляване и, ако е възможно, 
премахване на неблагоприятните 
последици;

а) резултатите от оценката на 
въздействието върху околната среда, 
включващи обобщение на 
коментарите, получени съгласно 
членове 6 и 7, и условията на околната 
среда, приложени към решението, 
включително описание на основните 
мерки, за избягване, намаляване и, ако е 
възможно, премахване на 
неблагоприятните последици;

Or. en
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Изменение 356
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценката на въздействието върху 
околната среда на компетентния 
орган, посочена в член 3, и условията 
на околната среда, приложени към 
решението, включително описание на 
основните мерки, за избягване, 
намаляване и, ако е възможно, 
премахване на неблагоприятните 
последици;

а) резултатите от оценката на 
въздействието върху околната среда, 
заедно с обобщение на коментарите, 
получени съгласно членове 6 и 7, и 
условията на околната среда, приложени 
към решението, включително описание 
на основните мерки, за избягване, 
намаляване и, ако е възможно, 
премахване на неблагоприятните 
последици;

Or. pl

Изменение 357
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценката на въздействието върху 
околната среда на компетентния орган, 
посочена в член 3, и условията на 
околната среда, приложени към 
решението, включително описание на 
основните мерки, за избягване, 
намаляване и, ако е възможно, 
премахване на неблагоприятните 
последици;

а) резултатите от оценката на 
въздействието върху околната среда на 
компетентния орган, посочена в член 3, 
и условията на околната среда, 
приложени към решението, 
включително описание на основните 
мерки, за избягване, намаляване и, ако е 
възможно, премахване на 
неблагоприятните последици;

Or. de
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Изменение 358
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните причини за избора на 
приетия проект с оглед на другите 
разгледани алтернативи, 
включително вероятното развитие 
на състоянието на околната среда, 
ако проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий);

б) основните причини за даване на 
разрешение за проекта;

Or. en

Обосновка

Проектът така, както е предложен от изпълнителя, е предмет на искане за 
разрешение за осъществяването му. Компетентният орган следва да се обоснове за 
причините за предоставяне или не на разрешение за осъществяване. Обосновката не 
включва задължително обосновка и на алтернативите.

Изменение 359
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните причини за избора на
приетия проект с оглед на другите 
разгледани алтернативи, включително 
вероятното развитие на 
състоянието на околната среда, ако 
проектът не бъде изпълнен (базов 

б) основните причини за приетия проект 
с оглед на другите разгледани 
алтернативи;
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сценарий);

Or. de

Обосновка

В Директивата за ОВОС не следва да бъде заложена възможност за избор от страна 
на органа, тъй като това би било в противоречие с друго европейско законодателство 
във връзка с лицензирането на инсталации. Изготвянето на базов сценарий 
представлява несъразмерно разширяване на действащото право; освен това не е ясно 
как може да бъде изготвен този сценарий.

Изменение 360
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните причини за избора на 
приетия проект с оглед на другите 
разгледани алтернативи, включително 
вероятното развитие на 
състоянието на околната среда, ако 
проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий);

б) основните причини за избора на 
приетия проект с оглед на другите 
разгледани алтернативи.

Or. en

Изменение 361
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните причини за избора на 
приетия проект с оглед на другите 

б) обобщение на разгледаните от 
изпълнителя на проекта алтернативи, 
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разгледани алтернативи, включително 
вероятното развитие на състоянието на 
околната среда, ако проектът не бъде 
изпълнен (базов сценарий);

включително вероятното развитие на 
състоянието на околната среда, ако 
проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий);

Or. de

Изменение 362
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните причини за избора на 
приетия проект с оглед на другите
разгледани алтернативи, включително 
вероятното развитие на състоянието на 
околната среда, ако проектът не бъде 
изпълнен (базов сценарий);

б) основните причини за избора на 
приетия проект с оглед на оценката на
други разумни алтернативи, 
включително вероятното развитие на 
състоянието на околната среда, ако 
проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий);

Or. en

Изменение 363
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) резюме на коментарите, получени в 
съответствие с членове 6 и 7;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба не се премахва от законодателството, а се включва в буква а), с цел 
рационализиране на документа.

Изменение 364
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) резюме на коментарите, получени в 
съответствие с членове 6 и 7;

заличава се

Or. pl

Изменение 365
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) резюме на коментарите, получени в 
съответствие с членове 6 и 7;

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква в) вече е включена в буква г).

Изменение 366
Мариане Тайсен
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Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква г) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) декларация, обобщаваща как 
съображенията по отношение на 
околната среда трябва да бъдат 
интегрирани в разрешението за 
осъществяване на проекта и как 
резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, са били включени или 
взети предвид по друг начин.

г) декларация, обобщаваща как 
съображенията по отношение на 
околната среда трябва да бъдат 
интегрирани в разрешението за 
осъществяване на проекта и как 
докладът относно околната среда и
резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, са били включени или 
взети предвид по друг начин.

Or. en

Изменение 367
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проекти, които могат да имат 
значителни трансгранични 
последствия, компетентният орган 
предоставя информация за 
причините, поради които не са взети 
под внимание коментарите, получени 
от засегнатите държави членки по 
време на консултации, проведени в 
съответствие с член 7.

заличава се

Or. en

Обосновка

Последното изречение може да се заличи, тъй като вече е обхванато в букви а)—г).
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Изменение 368
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гореспоменатите условия се 
считат за изпълнени, когато 
държавите членки, в съответствие с 
член 2, параграф 2, установят за 
целите на настоящата директива 
отделна процедура в отговор на 
изискванията, посочени в нея, 
решението, издадено в резултат на 
екологичната оценка, съдържа 
информацията, посочена в букви а)—
г) и са определени съответните 
правила за изпълнение на условието 
по параграф 4;

Or. pl

Изменение 369
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за 
околната среда, компетентният 
орган, колкото е възможно по-рано и в 
тясно сътрудничество с органите, 

заличава се
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посочени в член 6, параграф 1, и 
изпълнителя на проекта, преценяват 
дали докладът относно околната 
среда, посочен в член 5, параграф 1, 
трябва да бъде променен, и проектът 
изменен, за да се избегнат или 
намалят тези неблагоприятни 
последици и дали са необходими 
допълнителни мерки за смекчаване и 
компенсация.
Ако компетентният орган реши да 
даде разрешение за осъществяване, 
той гарантира, че разрешението 
включва мерки за наблюдение на 
значителните неблагоприятни 
последици за околната среда, с цел 
изготвяне на оценка на изпълнението 
и очакваната ефективност на 
мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.
Видът на параметрите, които 
трябва да бъдат наблюдавани, и 
продължителността на 
наблюдението следва да 
съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на 
значимостта на неговите последици 
за околната среда.
Ако съществуват подходящи мерки за 
наблюдение, произтичащи от други 
законодателни актове на Съюза, те 
могат да бъдат използвани.

Or. en

Обосновка

Задълженията за последващо наблюдение на проектите със значително въздействие 
върху околната среда вече са предвидени в други регулаторни инструменти.
Последващите задължения в рамките на ОВОС ще създадат ненужно дублиране на 
законодателство. Задължението за определяне на непредвидими събития е проблемно 
само по себе си.
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Изменение 370
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото 
е възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени 
в член 6, параграф 1, и изпълнителя на 
проекта, преценяват дали докладът 
относно околната среда, посочен в 
член 5, параграф 1, трябва да бъде 
променен, и проектът изменен, за да 
се избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

2. Ако с оглед на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, компетентният 
орган заключи, че даден проект ще има 
значителни неблагоприятни последици 
за околната среда и реши да 
предостави разрешение за 
осъществяване, той следва да прецени
дали разрешението за осъществяване
трябва да включва подходящи мерки за 
наблюдение на ефективността на 
някои мерки за смекчаване и 
компенсация.

Or. en

Изменение 371
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за 
околната среда, компетентният 

1. Въз основа на консултациите 
съгласно членове 5, 6 и 7 и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителя на 
проекта, компетентният орган или 
органи преценяват дали докладът 
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орган, колкото е възможно по-рано и в 
тясно сътрудничество с органите, 
посочени в член 6, параграф 1, и 
изпълнителя на проекта, преценяват 
дали докладът относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, трябва да 
бъде променен, и проектът изменен, за 
да се избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

относно околната среда, посочен в 
член 5, параграф 1, трябва да бъде 
променен, и искането за разрешение за 
осъществяване изменено, за да се 
избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията параграф сякаш разглежда два различни въпроса: 
изменението на предложения проект и съответно искането за разрешение за 
осъществяване въз основа на доклада относно околната среда и резултатите от 
консултациите, от една страна, и от друга страна — необходимостта от 
преразглеждане на доклада относно околната среда с оглед на резултатите от 
гореспоменатите консултации.

Изменение 372
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителя на 
проекта, преценяват дали докладът 
относно околната среда, посочен в 
член 5, параграф 1, трябва да бъде 

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано, обсъжда с органите, 
посочени в член 6, параграф 1, и 
изпълнителя на проекта, дали докладът 
относно околната среда, посочен в 
член 5, параграф 1, може да бъде 
променен, и проектът изменен, за да се 
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променен, и проектът изменен, за да се 
избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация съгласно 
съответното секторно 
законодателство.

Or. de

Обосновка

Предвидените правомощия за даване на разпореждания биха променили основно 
рамката за извършване на оценката на въздействието върху околната среда или 
нейната основополагаща система, тъй като тя служи като процесуално средство за 
изготвянето на решение относно (не)издаването на разрешение за осъществяването 
на проекта, а не включва изисквания със специално съдържание. Специални изисквания 
могат да бъдат открити в съответното специфично секторно законодателство, 
напр. Директивата за емисиите от промишлеността, Директивата за 
местообитанията и т.н. Тази класификация следва да се запази.

Изменение 373
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителя на 
проекта, преценяват дали докладът 
относно околната среда, посочен в 
член 5, параграф 1, трябва да бъде 
променен, и проектът изменен, за да се 
избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителя на 
проекта, могат да преценят дали 
докладът относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, трябва да 
бъде променен, и проектът изменен, за 
да се избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
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смекчаване и компенсация. смекчаване и компенсация.

Or. nl

Изменение 374
Критон Арсенис, Виторио Проди, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителя на 
проекта, преценяват дали докладът 
относно околната среда, посочен в 
член 5, параграф 1, трябва да бъде 
променен, и проектът изменен, за да се 
избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

1. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за околната 
среда, компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителят на 
проекта, преценяват дали да откажат 
да дадат разрешение на проекта или
докладът относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, трябва да 
бъде променен, и проектът изменен, за 
да се избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

Or. en

Изменение 375
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробните условия за тези промени 
следва да бъдат определени от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 376
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да 
даде разрешение за осъществяване, 
той гарантира, че разрешението 
включва мерки за наблюдение на 
значителните неблагоприятни 
последици за околната среда, с цел 
изготвяне на оценка на изпълнението 
и очакваната ефективност на 
мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

заличава се

Or. en

Изменение 377
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната 
ефективност на мерките за 
смекчаване и компенсация и за 
установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда съгласно разпоредбите на 
съответното секторно 
законодателство.

Or. de

Обосновка

Предвидените правомощия за даване на разпореждания биха променили основно 
рамката за извършване на оценката на въздействието върху околната среда или 
нейната основополагаща система, тъй като тя служи като процесуално средство за 
изготвянето на решение относно (не)издаването на разрешение за осъществяването 
на проекта, а не включва изисквания със специално съдържание. Специални изисквания 
могат да бъдат открити в съответното специфично секторно законодателство, 
напр. Директивата за емисиите от промишлеността, Директивата за 
местообитанията и т.н. Тази класификация следва да се запази.

Изменение 378
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
преценява дали мерките за 
наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда следва да бъдат включени в 
разрешението, с цел изготвяне на 
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на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

оценка на изпълнението и очакваната 
ефективност на мерките за смекчаване и 
компенсация и за установяване на 
евентуални непредвидими 
неблагоприятни последици по време на 
етапите на строеж, стопанисване, 
разрушаване и след затваряне.

Or. en

Изменение 379
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 
на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
преценява дали разрешението следва да
включва мерки за наблюдение на 
значителните неблагоприятни 
последици за околната среда, с цел 
изготвяне на оценка на изпълнението и 
очакваната ефективност на мерките за 
смекчаване и компенсация и за 
установяване на евентуални 
непредвидени неблагоприятни 
последици.

Or. en

Обосновка

Необходимостта от наблюдение следва да се преценява за всеки отделен случай. 
Следва да се отчитат и мерките за наблюдение, произтичащи от национално 
законодателство, както и мерките за наблюдение, които не произтичат от 
законодателството по принцип.

Изменение 380
Джанкарло Скота, Оресте Роси
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Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 
на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
преценява дали мерките за 
наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда следва да бъдат включени в 
разрешението, с цел изготвяне на 
оценка на изпълнението и очакваната 
ефективност на мерките за смекчаване и 
компенсация и за установяване на 
евентуални непредвидими 
неблагоприятни последици.

Or. it

Изменение 381
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 
на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 
на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Когато наблюдението сочи, че 
мерките за смекчаване или 
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компенсация не са достатъчни или се 
забелязват непредвидени значителни 
неблагоприятни последици за 
околната среда, компетентният 
орган определя коригиращи мерки за 
смекчаване или компенсация.

Or. en

Изменение 382
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 
на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване или 
издаде друго решение с цел изпълнение 
на изискванията на настоящата 
директива, той гарантира, че 
разрешението включва мерки за 
наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, с цел изготвяне на оценка на 
изпълнението и очакваната ефективност 
на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

Or. pl

Изменение 383
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Видът на параметрите, които 
трябва да бъдат наблюдавани, и 
продължителността на 
наблюдението следва да 
съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на 
значимостта на неговите последици 
за околната среда.

заличава се

Or. de

Обосновка

Предвидените правомощия за даване на разпореждания биха променили основно 
рамката за извършване на оценката на въздействието върху околната среда или 
нейната основополагаща система, тъй като тя служи като процесуално средство за 
изготвянето на решение относно (не)издаването на разрешение за осъществяването 
на проекта, а не включва изисквания със специално съдържание. Специални изисквания 
могат да бъдат открити в съответното специфично секторно законодателство, 
напр. Директивата за емисиите от промишлеността, Директивата за 
местообитанията и т.н. Тази класификация следва да се запази.

Изменение 384
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда.

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на 
предписанията, произтичащи от 
друго законодателство на Съюза, 
както и на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда.
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Or. en

Изменение 385
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда.

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на 
изискванията, произтичащи от друго 
законодателство на Съюза, както и 
на характера, местоположението и 
размера на предлагания проект и на 
значимостта на неговите последици за 
околната среда.

Or. it

Изменение 386
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда.

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда. 
Резултатите от посоченото 
наблюдение се съобщават на 
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компетентните органи и се правят 
обществено достояние в 
леснодостъпен, отворен формат.

Or. en

Изменение 387
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съществуват подходящи мерки за 
наблюдение, произтичащи от други 
законодателни актове на Съюза, те 
могат да бъдат използвани.

заличава се

Or. de

Обосновка

Предвидените правомощия за даване на разпореждания биха променили основно 
рамката за извършване на оценката на въздействието върху околната среда или 
нейната основополагаща система, тъй като тя служи като процесуално средство за 
изготвянето на решение относно (не)издаването на разрешение за осъществяването 
на проекта, а не включва изисквания със специално съдържание. Специални изисквания 
могат да бъдат открити в съответното специфично секторно законодателство, 
напр. Директивата за емисиите от промишлеността, Директивата за 
местообитанията и т.н. Тази класификация следва да се запази.

Изменение 388
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съществуват подходящи мерки за 
наблюдение, произтичащи от други 
законодателни актове на Съюза, те
могат да бъдат използвани.

Мерки за наблюдение, произтичащи от 
други законодателни актове на Съюза, 
се използват, ако са подходящи.

Or. en

Обосновка

Наблюдението от страна на компетентния орган следва да отчита предписанията и 
разпоредбите на други закони на ЕС, като Директива 2010/75/ЕС относно емисиите 
от промишлеността, Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и др.

Изменение 389
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съществуват подходящи мерки за 
наблюдение, произтичащи от други 
законодателни актове на Съюза, те 
могат да бъдат използвани.

Мерки за наблюдение, произтичащи от 
други законодателни актове на Съюза, 
се използват, ако са подходящи.

Or. it

Изменение 390
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съществуват подходящи мерки за Ако съществуват подходящи мерки за 
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наблюдение, произтичащи от други 
законодателни актове на Съюза, те 
могат да бъдат използвани.

наблюдение, включително такива,
произтичащи от други законодателни 
актове на Съюза или от национално 
законодателство, те могат да бъдат 
използвани.

Or. en

Изменение 391
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно членове 
5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния 
орган, и консултациите, посочени в 
членове 6 и 7 са приключили, 
компетентният орган трябва да 
завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на три 
месеца.

заличава се

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 392
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно членове 
5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния 
орган, и консултациите, посочени в 
членове 6 и 7 са приключили, 
компетентният орган трябва да 
завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на три 
месеца.

заличава се

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

Обосновка

Директивата не следва да определя срок за вземане на решение по искането за 
разрешение за осъществяване на проекта. Това следва да се решава от държавите 
членки.
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Изменение 393
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато 
е приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния 
орган, и консултациите, посочени в 
членове 6 и 7 са приключили, 
компетентният орган трябва да 
завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на 
три месеца.

заличава се

Or. de

Изменение 394
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато 
е приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, е предоставена на 
компетентния орган, и консултациите, 
посочени в членове 6 и 7 са 
приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на два месеца.
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трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на три 
месеца.

Or. pl

Изменение 395
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на три 
месеца.

3. Веднага след като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда възможно най-бързо и в 
рамките на съответните срокове, 
определени от националното 
законодателство.

Or. nl

Изменение 396
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на три 
месеца.

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на 90 дни.

Or. en

Изменение 397
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на три 
месеца.

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 
приложимо, специфичните оценки, 
изисквани съгласно други 
законодателни актове на ЕС, е 
предоставена на компетентния орган, и 
консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 
трябва да завърши своята оценка на 
въздействието на проекта върху 
околната среда в рамките на 90 дни.

Or. it
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Изменение 398
Холгер Крамер, Брита Раймерс

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. de

Обосновка

Сроковете следва да се регламентират в съответното секторно законодателство.

Изменение 399
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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очаква неговото решение.

Or. nl

Изменение 400
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. it

Обосновка

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

Изменение 401
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от характера, сложността, 
местоположението и размера на 

В зависимост от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
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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.

предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 
1 месец; 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 402
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

В зависимост от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още
90 дни и да информира Комисията за 
субекта и за причините за 
забавянето, като в такъв случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за причините, 
които оправдават удължаването, и 
датата, на която се очаква неговото 
решение.

Or. en

Изменение 403
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

В зависимост от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с не 
повече 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. de

Изменение 404
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за 
осъществяване, компетентният 
орган проверява дали информацията в 
доклада относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, е 
актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, 
където е възможно, премахване на 
значителните неблагоприятни 
последици.

заличава се

Or. de

Обосновка

Понятието „актуално“ е твърде неопределено. Оттук произтича правна 
несигурност. Ясно е, че дори времето, необходимо като цяло за извършване на 
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процедурата по издаване на разрешение (откриване/събиране на информацията за 
околната среда, изготвяне на проучване относно въздействието върху околната 
среда, както и самата процедурата за издаване на разрешение) прави невъзможно 
наличието на напълно актуална информация за околната среда.

Изменение 405
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за 
осъществяване, компетентният 
орган проверява дали информацията в 
доклада относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, е 
актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, 
където е възможно, премахване на 
значителните неблагоприятни 
последици.

заличава се

Or. de

Изменение 406
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за 
осъществяване, компетентният 
орган проверява дали информацията в 

заличава се
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доклада относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, е 
актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, 
където е възможно, премахване на 
значителните неблагоприятни 
последици.

Or. en

Обосновка

ОВОС следва да се изготви в консултация с органите. Изискването властите да 
проверяват ОВОС едва в края на процеса е прекомерно за изпълнителите.

Изменение 407
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за 
осъществяване, компетентният 
орган проверява дали информацията в 
доклада относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, е 
актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, 
където е възможно, премахване на 
значителните неблагоприятни 
последици.

заличава се

Or. en

Обосновка

Така предложения параграф не може да бъде приет. Той потенциално налага едно 
много широкообхватно задължение на компетентния орган, изисквайки степен на 
проверка, която просто не е реално постижима без допълнителни ресурси. 
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Неспазването му може да създаде и нови основания за оспорване по съдебен ред.

Изменение 408
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за осъществяване, 
компетентният орган проверява дали 
информацията в доклада относно 
околната среда, посочен в член 5, 
параграф 1, е актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
неблагоприятни последици.

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за осъществяване, 
компетентният орган проверява дали 
информацията в доклада относно 
околната среда, посочен в член 5, 
параграф 1, е актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
неблагоприятни последици. 
Разрешението за осъществяване на 
проекта се дава, при условие че 
коригиращите мерки за смекчаване 
или компенсация по параграф 2 могат 
да бъдат приложени от изпълнителя.

Or. en

Изменение 409
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за осъществяване, 
компетентният орган проверява дали 
информацията в доклада относно 

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за осъществяване, 
компетентният орган проверява дали 
информацията в доклада относно 
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околната среда, посочен в член 5, 
параграф 1, е актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
неблагоприятни последици.

околната среда, посочен в член 5, 
параграф 1, е актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
неблагоприятни последици.

В случай че информацията, 
съдържаща се в доклада не е 
актуална, компетентният орган 
приканва изпълнителя да направи 
допълнение към доклада.

Or. pl

Изменение 410
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При вземането на решението по 
настоящия член компетентният 
орган може също така да покани 
акредитирани и технически 
компетентни независими експерти. 
Условията за плащането на тези 
експерти се определят от държавите 
членки и гарантират, че 
изпълнителят също участва в 
плащането за услугите на тези 
експерти.
Компетентният орган не може да 
покани същите акредитирани и 
технически компетентни експерти, 
които са съдействали на изпълнителя 
в изготвянето на доклада за 
въздействието върху околната среда.

Or. lt



PE510.871v01-00 64/94 AM\937206BG.doc

BG

Изменение 411
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е взето решение, с което се 
дава или отказва разрешение за 
осъществяване, компетентният орган 
или органи следва да информират 
обществеността и органите, посочени в 
член 6, параграф 1, за това съгласно
съответните процедури и да 
предоставят на обществеността 
следната информация:

1. Когато е взето решение, с което се 
дава или отказва разрешение за 
осъществяване, компетентният орган 
или органи следва да информират 
обществеността и органите, посочени в 
член 6, параграф 1, за това съгласно
националните процедури и да 
предоставят решението на 
обществеността и на органите, 
посочени в член 6, параграф 1, в 
съответствие с Директива 2003/4/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 януари 2003 г. относно 
обществения достъп до информация 
за околната среда.

Or. en

Обосновка

Вследствие на измененията на член 8, параграф 1 решението относно разрешението 
за осъществяване на проекта включва цялата информация, посочена в настоящия 
член 9, параграф 1, така че член 9, параграф 1 може да бъде опростен. Решението по 
искането за разрешение за осъществяване на проекта следва да е публично 
оповестено съгласно изискванията на Директива 2003/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до 
информация за околната среда.

Изменение 412
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е взето решение, с което се 
дава или отказва разрешение за 
осъществяване, компетентният орган 
или органи следва да информират 
обществеността и органите, посочени в 
член 6, параграф 1, за това съгласно 
съответните процедури и да предоставят 
на обществеността следната 
информация:

1. Когато е взето решение, с което се 
дава или отказва разрешение за 
осъществяване, компетентният орган 
или органи следва да информират 
обществеността и органите, посочени в 
член 6, параграф 1, за това възможно 
най-скоро съгласно съответните 
процедури и най-късно в рамките на 
10 работни дни след това.
Компетентният орган или органи
предоставят на обществеността следната 
информация:

Or. en

Изменение 413
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е взето решение, с което се 
дава или отказва разрешение за 
осъществяване, компетентният орган 
или органи следва да информират 
обществеността и органите, посочени в 
член 6, параграф 1, за това съгласно 
съответните процедури и да предоставят 
на обществеността следната 
информация:

1. Когато е взето решение, с което се 
дава или отказва разрешение за 
осъществяване, или друго решение за 
целите на изпълнението на 
изискванията на настоящата 
директива, компетентният орган или 
органи следва да информират 
обществеността и органите, посочени в 
член 6, параграф 1, за това съгласно 
съответните процедури и да предоставят 
на обществеността следната 
информация:

Or. pl
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Изменение 414
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съдържанието на решението и 
всички свързани с него условия;

заличава се

Or. en

Изменение 415
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след като са прегледани 
опасенията и мненията, изразени от 
заинтересованата общественост, 
основните причини и съображения, на 
които се основава решението, 
включително информация за процеса 
на участие на обществеността;

заличава се

Or. en

Изменение 416
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след като са прегледани опасенията
и мненията, изразени от 
заинтересованата общественост, 
основните причини и съображения, на 
които се основава решението, 
включително информация за процеса 
на участие на обществеността;

б) след като са прегледани 
коментарите и мненията, изразени от 
заинтересованата общественост и 
резултатите от консултациите с 
обществеността и органите, 
посочени в член 6, параграф 1, 
основните причини и съображения, на 
които се основава решението;

Or. it

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 6: обществеността участва в 
процеса на вземане на решение, като изразява „коментари и мнения“ (вж. 
параграф 4); прави се и позоваване на процедурите за консултация по параграфи 1, 5 и 
7.

Изменение 417
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след като са прегледани опасенията и 
мненията, изразени от заинтересованата 
общественост, основните причини и 
съображения, на които се основава 
решението, включително информация за
процеса на участие на обществеността;

б) след като са прегледани опасенията и 
мненията, изразени от заинтересованата 
общественост, основните причини и 
съображения, на които се основава 
решението, включително информация 
как са били взети под внимание 
коментарите, получени в процеса на 
участие на обществеността, 
включително когато даден проект би 
оказал влияние върху цените на 
собствеността;

Or. en
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Изменение 418
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на основните мерки за 
избягване, намаляване и, ако е 
възможно, премахване на 
неблагоприятните последици;

заличава се

Or. en

Изменение 419
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание, когато е целесъобразно, 
на мерките за наблюдение, посочени в 
член 8, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 420
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) правото на заинтересованата 
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общественост да започне съдебно 
производство съгласно член 11.

Or. en

Изменение 421
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 3: заличава се
„3. Държавите членки могат също 
така да решат да предоставят на 
обществеността информацията, 
посочена в параграф 1, когато 
компетентният орган приключи 
своята оценка на въздействието на 
проекта върху околната среда.“

Or. pl

Изменение 422
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 3: заличава се
„3. Държавите членки могат също 
така да решат да предоставят на 
обществеността информацията, 
посочена в параграф 1, когато 
компетентният орган приключи 
своята оценка на въздействието на 
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проекта върху околната среда.“

Or. it

Обосновка

Това е излишно. Параграф 1 вече предвижда, че компетентният орган е длъжен да 
предоставя на обществеността достъп до цялата информация относно взетото 
решение.

Изменение 423
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 – буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 3: заличава се
3. Държавите членки могат също 
така да решат да предоставят на 
обществеността информацията, 
посочена в параграф 1, когато 
компетентният орган приключи 
своята оценка на въздействието на 
проекта върху околната среда.

Or. en

Обосновка

Така предложения параграф не може да бъде приет. Той е излишен предвид член 9, 
параграф 1, тъй като оценката на въздействието върху околната среда приключва с 
решението по искането за разрешение за осъществяване на проекта.

Изменение 424
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 9а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Член 11, параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Държавите членки определят на 
какъв етап могат да се оспорват 
решения, действия или бездействия, с 
което предоставят възможност за 
оспорване на материалната и 
процесуалната законосъобразност на 
решенията, действията или 
бездействията в съответствие с 
параграф 1, включително с 
използването на механизма за спиране 
на действието му.“

Or. en

Изменение 425
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 9а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В член 11 параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Какво представлява достатъчен 
интерес и нарушаване на право се 
определя от държавите членки в 
съответствие с целта да се даде широк 
достъп до правосъдие на 
заинтересованата общественост. За 
тази цел интересите на всяка 
неправителствена организация, 
отговаряща на посочените в член 1, 
параграф 2 изисквания и която:
а) има офис на територията, 
засегната от решенията, действията 
или бездействията, предмет на 
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член 6; и
б) отговаря на изискванията на 
националното право;
се считат за достатъчни за целите на 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член. Такива организации също се 
считат, че могат да притежават 
права, които да бъдат обект на 
нарушение по смисъла на параграф 1, 
буква б) от настоящия член.“

Or. it

Изменение 426
Сандрин Белие

Предложение за директива
Член 1 – точка 9б (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 11 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В член 11, параграф 4, втората 
алинея се заменя със следното:
„Всяка подобна процедура следва да 
бъде подходяща и ефективна, да 
позволява спиране на действието, 
както и да бъде справедлива, 
безпристрастна, своевременна и да не 
бъде възпрепятстващо скъпа.“

Or. en

Изменение 427
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 9a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 11 – параграфи 5а и 5б (нови)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Член 11 се изменя, както следва:
а) добавя се следният параграф 5a:
„5a. Държавите членки могат да 
предвидят, че дадено нарушение на 
процедурните и формалните правила 
не засяга законосъобразността на 
разрешението за осъществяване, ако 
решението вероятно не би било 
различно и без нарушението. Такъв 
по-специално е случаят, когато:
а) на отделните лица или органи не е 
била дадена възможността да 
участват, докато съгласно 
настоящата директива се изисква 
участие от страна на 
компетентните органи или 
обществеността, но засегнатите 
интереси са били незначителни или 
са били взети под внимание в 
решението,
б) данните, посочени в член 9, 
параграф 1, са непълни, или
в) уведомлението, изисквано съгласно 
настоящата директива, е било 
направено по погрешен начин, но 
целта, за която се е изисквало 
уведомлението, все пак е била 
изпълнена.
Това не засяга правото на държавите 
членки да предвидят в националното 
си законодателство, че освен 
формална грешка, трябва да е налице 
и нарушение на закона.“
а) добавя се следният параграф 5б:
„5б. Държавите членки могат да 
предвидят, че неправилно 
извършените процедурни стъпки 
могат да бъдат и правилно 
извършени, след като решението е 
било прието, ако процедурната 
грешка не е сериозна и не засяга 
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основите на проекта. Държавите 
членки гарантират, че 
компетентните органи също вземат 
ново решение, резултатът от което 
остава открит, в случай на 
последваща корекция на процедурна 
стъпка, при която е възникнала 
грешка.“

Or. de

Изменение 428
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, на всеки шест години 
от датата, посочена в член 2, 
параграф 1, от Директива [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive] 
държавите членки съобщават на 
Комисията:

По-специално, държавите членки
съобщават на Комисията за всички 
критерии и/или прагове, приети във 
връзка с избора на въпросните 
проекти, в съответствие с член 4, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение ще бъде много утежняващо. Ще бъде трудно получаването 
на търговските подробности, както и отделянето на разходите за ОВОС от другите 
разходи, свързани със заявление за планиране. Трудно ще могат да се определят 
средните разходи. Съществуващото изискване за докладване е достатъчно.

Изменение 429
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) броя на проектите, посочени в 
приложения I и II, при условие че е 
направена оценка в съответствие с 
членове 5—10;

заличава се

Or. en

Изменение 430
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разбивката на оценките съгласно 
категориите проекти, посочени в 
приложения I и II;

заличава се

Or. en

Изменение 431
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разбивката на оценките по видове 
изпълнители на проекти;

заличава се

Or. en
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Изменение 432
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя на проектите, посочени в 
приложение II, подлежащи на 
определяне в съответствие с член 4, 
параграф 2;

заличава се

Or. en

Изменение 433
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) средната продължителност на 
процеса на изготвяне на оценка на 
въздействието върху околната среда;

заличава се

Or. en

Изменение 434
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) средните разходи за оценка на заличава се
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въздействието върху околната среда.

Or. en

Изменение 435
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) средните разходи за оценка на 
въздействието върху околната среда.

заличава се

Or. lt

Изменение 436
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Естер де Ланге, Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Членове 12a и 12б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Вмъкват се следните 
членове 12a и 12б:

заличава се

„Член 12a
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12б относно 
критериите за подбор, изброени в 
приложение III, и информацията, 
посочена в приложения II.А и IV, с цел 
да ги адаптира към научния и 
техническия напредък.
Член 12б
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1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия по 
член 12а се предоставят на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него дата. То 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него.
5. Делегиран акт, приет на основание 
член 12а, влиза в сила единствено ако 
не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или на 
Съвета в двумесечен срок от 
уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът уведомят 
Комисията, че нямат възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“

Or. de



AM\937206BG.doc 79/94 PE510.871v01-00

BG

Обосновка

Правомощието, което следва да се предостави на Комисията, за даване на 
възможност за допълнително адаптиране на приложенията чрез делегирани актове, е 
твърде широко формулирано. То би довело до потенциална възможност Комисията, 
без достатъчно участие от страна на държавите членки, да разшири, между 
другото, задължението за извършване на ОВОС на проекти. За подобни съществени 
изменения с оглед на оценката на въздействието върху околната среда, трябва и 
занапред да е необходима процедура в рамките на изменението на директивата.

Изменение 437
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Членове 12а и 12б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Вмъкват се следните членове 12a 
и 12б:

заличава се

„Член 12а
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12б относно 
критериите за подбор, изброени в 
приложение III, и информацията, 
посочена в приложения II.А и IV, с цел 
да ги адаптира към научния и 
техническия напредък.
Член 12б
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия по 
член 12а се предоставят на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
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3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него дата. То 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет на основание 
член 12а, влиза в сила единствено ако 
не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или на 
Съвета в двумесечен срок от 
уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът уведомят 
Комисията, че нямат възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“

Or. en

Изменение 438
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Членове 12а и 12б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Вмъкват се следните членове 12a 
и 12б:

заличава се

„Член 12а
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12б относно 
критериите за подбор, изброени в 
приложение III, и информацията, 
посочена в приложения II.А и IV, с цел 
да ги адаптира към научния и 
техническия напредък.
Член 12б
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия по 
член 12а се предоставят на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него дата. То 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
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5. Делегиран акт, приет на основание 
член 12а, влиза в сила единствено ако 
не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или на 
Съвета в двумесечен срок от 
уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът уведомят 
Комисията, че нямат възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“

Or. en

Обосновка

Изменението на приложенията е със законодателен характер. Изменението на 
приложенията с делегирани актове ще намали предвидимостта на директивата. 
Следователно приложенията трябва да се изменят с обикновена законодателна 
процедура.

Изменение 439
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Членове 12а и 12б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Вмъкват се следните членове 12a 
и 12б:

заличава се

„Член 12а
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12б относно 
критериите за подбор, изброени в 
приложение III, и информацията, 
посочена в приложения II.А и IV, с цел 
да ги адаптира към научния и 
техническия напредък.
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Член 12б
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия по 
член 12а се предоставят на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него дата. То 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет на основание 
член 12а, влиза в сила единствено ако 
не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или на 
Съвета в двумесечен срок от 
уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът уведомят 
Комисията, че нямат възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“
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Or. en

Изменение 440
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Членове 12а и 12б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Вмъкват се следните членове 12a 
и 12б:

заличава се

„Член 12а
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 12б относно 
критериите за подбор, изброени в 
приложение III, и информацията, 
посочена в приложения II.А и IV, с цел 
да ги адаптира към научния и 
техническия напредък.
Член 12б
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегираните правомощия по 
член 12а се предоставят на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 12а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 



AM\937206BG.doc 85/94 PE510.871v01-00

BG

Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него дата. То 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет на основание 
член 12а, влиза в сила единствено ако
не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или на 
Съвета в двумесечен срок от 
уведомяването на Европейския 
парламент и на Съвета за този акт 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът уведомят 
Комисията, че нямат възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“

Or. en

Обосновка

Всички приложения към директивата са много важни нейни елементи. Не сме
съгласни с използването на делегирани актове в тази директива и членове 12а и 12б 
следва да бъдат заличени.

Изменение 441
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Член 12б – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато, поради конкретните 
характеристики на дадени сектори 
на стопанската дейност, това се 
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счита за подходящо в интерес на 
правилната оценка на въздействието 
върху околната среда, Комисията,
съвместно с държавите членки и 
съответния сектор, изготвя 
специфични за сектора насоки и 
критерии, които да се изпълняват по 
начин, който опростява и улеснява 
стандартизацията на оценката на 
въздействието върху околната среда.

Or. es

Изменение 442
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се приведе тяхното 
законодателство в съответствие с
настоящата директива не по-късно от
[DATE] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на разпоредбите и 
представят документ, обясняващ 
връзката на тези разпоредби с 
настоящата директива.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се изпълнят 
разпоредбите на настоящата 
директива, не по-късно от [Службата 
за публикации, моля, въведете дата: 
36 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящата директива]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на разпоредбите и представят 
документ, обясняващ връзката на тези 
разпоредби с настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Предвид мащаба на измененията трябва да се предостави достатъчно време — 36 
месеца изглежда подходящ срок.

Изменение 443
Мариане Тайсен
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се приведе тяхното 
законодателство в съответствие с 
настоящата директива не по-късно от 
[DATE] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на разпоредбите и 
представят документ, обясняващ 
връзката на тези разпоредби с 
настоящата директива.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се приведе тяхното 
законодателство в съответствие с 
настоящата директива не по-късно от 
[DATE] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. en

Изменение 444
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат 
в областта, уредена с настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Дублира параграф 1.

Изменение 445
Павел Поц

Предложение за директива
Член 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било 
подадено преди датата, посочена в 
член 2, параграф 1, първа алинея, и за 
които оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Този член въвежда прилагане с обратна сила на новото предложение. С оглед на 
същността на директивата това е неприемливо.

Изменение 446
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било 
подадено преди датата, посочена в 
член 2, параграф 1, първа алинея, и за 
които оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Настоящата директива се прилага за
проекти, за които процедурата за 
ОВОС, включително заявлението за 
издаване на разрешение, официално е 
започнала след датата, посочена в 
член 2, параграф 1, първа алинея.

Or. en
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Изменение 447
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2,
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2,
параграф 1, първа алинея, са обвързани
с посочените по-рано условия в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Не може да се прилага клауза за действия с обратна сила, тъй като законовите 
задължения в новия текст са много различни от предишната версия.

Изменение 448
Жил Парньо

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
след датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, са обвързани 
със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Or. fr
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Обосновка

С оглед на правната сигурност не е желателно да се прилагат разпоредбите на 
бъдещата директива по отношение на текущи проекти. Новата директива следва да 
се прилага само към проекти, представени на компетентните органи след 
транспонирането на директивата.

Изменение 449
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
след датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, са обвързани 
със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 450
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, са обвързани 
със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Or. it

Обосновка

За да се гарантира правна сигурност, настоящата директива не следва да се прилага 
с обратна сила.

Изменение 451
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, са 
обвързани със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, не
са обвързани със задълженията, 
посочени в членове 3—11 от 
Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Ако изпълнителят е започнал оценка на въздействието преди транспонирането на 
промените в директивата, то не следва да му се налага да започне отново целия 
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процес от начало. Прилагането с обратна сила на бъдещата директива следва да се 
избягва.

Изменение 452
Рихард Зебер

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, са 
обвързани със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, са 
обвързани със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива, при 
условие че изпълнителят на проекта 
подаде заявление оценката на 
въздействието върху околната среда 
за неговия проект да продължи да се 
извършва съгласно новите разпоредби.

Or. de

Изменение 453
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било 
подадено преди датата, посочена в 
член 2, параграф 1, първа алинея, и за 
които оценка на въздействието върху 
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—

Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива, не се прилага 
за проекти, за които задължението за 
извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда е 
определено преди датата, посочена в 
член 2, параграф 1, първа алинея, с 
изключение на проекти, за които 
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11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена до 24 месеца след
горепосочената дата.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията може да принуди изпълнителите да извършат 
повторно екологичните си оценки, за да спазят изменената директива. Важно е 
предложението да гарантира, че оценките на въздействието върху околната среда за 
проектите, които вече са в процес на изготвяне и са спазвали изискванията към 
съответния период, ще останат валидни.

Изменение 454
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, са 
обвързани със задълженията, 
посочени в членове 3—11 от
Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата,
трябва да се изпълнят в рамките на 
осем месеца от приемането на 
изменената директива.

Or. es

Изменение 455
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за Проекти, за които заявлението за 
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издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, са 
обвързани със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
изменена с настоящата директива.

издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които 
оценка на въздействието върху околната 
среда не е изготвена преди тази дата, са 
обвързани със задълженията, посочени в 
членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 
действаща до влизането в сила на 
преразгледаната директива.

Or. de

Обосновка

Поради принципа на законните очаквания, процедури, за които е подадено заявление за 
издаване на разрешение преди крайния срок за транспониране, трябва да могат да 
бъдат приключени съгласно разпоредбите на действащата Директива за ОВОС. За 
голям брой ОВОС, започнати преди крайния срок за транспониране и не приключени в 
деня на неговото изтичане, предложението на Комисията би означавало да бъдат 
извършени изцяло наново съгласно новите, действащи към този момент разпоредби. 
Това не би било съразмерно.


