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Изменение 456
Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение І точка 7, буква а) 
се заменя със следния текст:
„a) строителство на релсови пътища 
за железопътен трафик на големи 
разстояния железопътен транспорт и 
на летища [...]“

Or. de

Обосновка

Тук следва да се промени приложение І, точка 7, буква а). Следва да се заличи краят на 
изречението „с дължина на основната писта 2100 м или повече“. Обвързването на 
задължителната оценка на въздействието върху околната среда с дължината на 
пистата вече не е актуално. Летищата с по-къси писти също са причина за 
съществени въздействия върху околната среда, които задължително трябва да се 
оценяват по смисъла на Директивата за ОВОС.

Изменение 457
Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение – точка -1a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 7 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Към приложение I, параграф 7 се 
добавя следната буква:
„аa) определяне на маршрутите за 
долитане и отлитане на летищата 
от или до мястото за свързване с 
мрежата.“
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Or. de

Обосновка

Маршрутите за долитане и отлитане на летищата не подлежат на задължение за 
извършване на ОВОС, въпреки че допринасят значително за въздействията върху 
околната среда. Поради недостиг на капацитет и за оперативни цели при излитане до 
мястото за свързване с мрежата и при подход за кацане от мястото за свързване с 
мрежата, над защитените и жилищните райони се прелита на но-ниска височина. 
Оформени по този начин въздушните маршрути водят до значителен шум и 
замърсители в околната среда.

Изменение 458
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение I, точка 14 се 
заменя със следния текст:
„14. Добив на нефт [...] с търговска 
цел, когато добиваното количество 
надвишава 500 тона нефт на ден, и 
добив на природен газ с търговска 
цел.“

Or. en

Обосновка

Тематичен отдел А към Европейския парламент заключи, че„прагът за оценката на 
въздействието върху околната среда, която се извършва по отношение на 
дейностите по хидравлично разбиване при добива на въглеводород, е определен на 
много по-високо равнище от всички потенциални промишлени дейности от този тип и 
поради това следва да бъде снижен значително“. За тази цел, в своята резолюция от 
21 ноември 2012 г., Европейският парламент призова за „включването на проектите, 
свързани с хидравлично фрактуриране, в приложение I на Директивата относно 
оценката на въздействието върху околната среда“.
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Изменение 459
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Точка 14 от приложението се 
заменя със следния текст:
„14. Добив на нефт и природен газ с 
търговска цел, когато добиваното 
количество надхвърля 500 тона на ден 
за нефт или над 500 000 кубични 
метра на ден за природен газ или,
независимо от добиваното 
количество, ако се използва 
технология с хидравлично 
фрактуриране.“;

Or. lt

Изменение 460
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение I, точка 14 се 
заменя със следния текст:
„14. Добив на нефт и природен газ с 
търговска цел, а също и затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания със 
същата или по-слаба пропускливост и 
порьозност, когато добиваното 
количество надхвърля 500 тона на ден 
за нефт или над 500 000 кубични 
метра на ден за природен газ.“
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Or. it

Обосновка

Основната цел на директивата е да гарантира, че проектите, които биха могли да 
окажат съществено въздействие върху околната среда, наред с другото, поради своя 
характер, мащаби или местоположение, са предмет на ОВОС преди да се предостави 
разрешение за строеж.

Изменение 461
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение I, точка 14 се 
заменя със следния текст:
„14. Добив на нефт и природен газ с 
търговска цел, затворен в газоносен 
шистов пласт или в други 
седиментни скали и когато 
добиваното количество надхвърля 
500 тона на ден за нефт или над 
500 000 кубични метра на ден за 
природен газ.“

Or. en

Изменение 462
Матиас Гроте

Предложение за директива
Приложение 1 – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение 1 – точка 14a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Към приложение I се добавя 
следната точка 14a:
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„14a. Проучване, разработване и добив 
на неконвенционални въглеводороди 
от битуминозни шисти и подобни 
геоложки формации с малка 
пропускливост чрез хидравлично 
разбиване, независимо от добиваното 
количество.“

Or. de

Изменение 463
Андрес Перельо Родригес, Мария Бадия и Кучет

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение І – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение I се добавя 
следната точка 14а:
„(14а) Изследване, оценка, 
хидравлично фрактуриране и добив на 
петрол и/или природен газ, затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания със 
същата или по-слаба пропускливост и 
порьозност, независимо от 
добиваното количество.“

Or. es

Обосновка

Докладчикът повтаря изменение 50, но прави конкретна препратка към техниките за 
хидравлично фрактуриране. Установява, че необходимостта от извършване на оценка 
на неконвенционални изкопаеми горива възниква не поради добитото количество, а 
поради използваните техники при добива, които имат тежки последици за околната 
среда.

Изменение 464
Сандрин Белие
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Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение І – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение I се добавя 
следната точка 14а:
„14a. Използването на хидравлично 
фрактуриране за целите на добива и 
производството на нефт и/или 
природен газ, независимо от 
добиваното количество.“

Or. en

Изменение 465
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение – точка -1a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В приложение I, точка 19 се 
заменя със следния текст:
„19. Кариери и рудници за открит 
добив на суровини с площ над 
25 хектара, златодобивни мини, в 
които се използват процеси, 
включващи цианидни басейни, или за 
добив на торф с площ над 
150 хектара.“

Or. es

Изменение 466
Андрес Перельо Родригес, Мария Бадия и Кучет
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Предложение за директива
Приложение – точка -1б (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В приложение I, точка 20 се 
заменя със следния текст:
„20. Строителство, промяна или 
разширяване на надземни, подземни 
или комбинирани надземни и 
подземни електропроводи и/или 
подобряване на подобни 
електропроводи с напрежение 220 kV 
или по-високо и с дължина над 15 км,
и строителство и/или промяна на 
съответните им подстанции 
(настоящи трансформиращи, 
преобразуващи и разпространяващи 
станции от автоматичен подземен 
вид и обратно).“ 

Or. es

Обосновка

Като се има предвид тясната връзка между електропроводите и техните 
подстанции, без които те не могат да функционират, последните следва да бъдат 
включени в този параграф. Ако не е направена конкретна препратка към тях в 
директивата, тези електропроводи и подстанции ще се третират като отделни 
единици, което означава, че няма да се изисква оценка на въздействието на 
подстанциите.

Изменение 467
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение – точка -1в (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение І – точка 24а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) В приложение I се добавя 
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следната точка 24а:
„24a. Парковете със специално 
предназначение и голф игрищата, 
планирани за изграждане в райони, 
където има недостиг на вода или в 
райони с висок риск от опустяване 
или суша.“

Or. es

Обосновка

Натискът в някои райони в резултат на изменението на климата означава, че е 
необходимо парковете със специално предназначение и голф игрищата да бъдат 
включени в приложение I.

Изменение 468
Сандрин Белие

Предложение за директива
Приложение – точка -1а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІ – параграф 1 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В приложение II, параграф 1, се 
добавя следната буква еа):
„еа) Риболовни дейности за улов на 
диви екземпляри;“

Or. en

Изменение 469
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Виторио Проди, 
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІ – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение II, параграф 2, 
буква в) се заменя със следния текст:
„в) Изследване, проучване и изземване 
на инертни материали от море или 
река чрез драгиране;“

Or. en

Обосновка

Изследването и проучването на полезни изкопаеми се допълва в приложение II към 
изземването на инертни материали.

Изменение 470
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – параграф 2 – буква г) – точка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение II, параграф 2, буква г) 
се добавя следната точка iiia):

„iiia) сондажи за проучване и добив на 
суров нефт и/или природен газ, затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания, 
независимо от проучваното или
добиваното количество;“

Or. en

Изменение 471
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)



PE510.872v01-00 12/81 AM\937207BG.doc

BG

Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – параграф 2 – буква г) – точка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение II, параграф 2, буква г) 
се добавя следната точка iiia):

„iiia) сондажи за проучване и добив на 
суров нефт и/или природен газ, затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания, 
независимо от проучваното или
добиваното количество;“

Or. en

Изменение 472
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка -1а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – параграф 2 – буква г) – точка iiiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В приложение II, параграф 2, 
буква г) се добавя следната точка iiiб):
„iiiб) проучване и добив на природен 
газ от въглищни пластове, независимо 
от добиваното количество;“

Or. en

Изменение 473
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка -1а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – параграф 2 – буква г) – точка iiiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В приложение II, параграф 2, 
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буква г) се добавя следната точка iiiб):
„iiiб) проучване и добив на природен 
газ от въглищни пластове, независимо 
от добиваното количество;“

Or. en

Изменение 474
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка -1б) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІ – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В приложение II, параграф 2, 
буква д) се заменя със следния текст: 
„д) промишлени повърхностни 
инсталации за проучване и добив на 
въглища, нефт, природен газ и руди, 
както и на битуминозни шисти, суров 
нефт и/или природен газ, затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания и 
природен газ от въглищни пластове, 
независимо от проучваното или 
добиваното количество.“

Or. en

Изменение 475
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка -1б (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІ – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В приложение II, параграф 2, 
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буква д) се заменя със следния текст: 
„д) промишлени повърхностни 
инсталации за проучване и добив на 
въглища, нефт, природен газ и руди, 
както и на битуминозни шисти, суров 
нефт и/или природен газ, затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания и 
природен газ от въглищни пластове, 
независимо от проучваното или 
добиваното количество.“

Or. en

Изменение 476
Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение – точка -1б (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – параграф 10 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В приложение II параграф 10, 
буква г) се заличава.

Or. de

Обосновка

Следвайки изменението към приложение I, параграф 7, буква а) (предложение за 
заличаване на края на изречението), в приложение II параграф 10, буква г) 
(„Строителство на летища (проекти, невключени в приложение I);“ трябва да 
отпадне без заместващ текст.

Изменение 477
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – параграф 13 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение II, параграф 13 се 
добавя следната буква:
„ба) всяко разрушаване на проекти, 
изброени в приложение I или в 
настоящото приложение, които 
могат да имат значителни вредни 
последици за околната среда.“

Or. en

Обосновка

Разрушаване на проекти, изброени в приложение I или II, които могат да имат 
значителни вредни последици за околната среда, следва да се подлага на скрининг.

Изменение 478
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Естер де Ланге, Зофия Мазей Кукович

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вмъква се следното 
приложение II.A:

заличава се

„ПРИЛОЖЕНИЕ II.А —
ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В 
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3 
1. Описание на проекта, което 
съдържа по-конкретно:
а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
подземните, на етапа на строеж и на 
етапа на експлоатация;
б) описание на местонахождението 
на проекта, по-специално с оглед на 
екологичната чувствителност на 
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географските области, които е 
вероятно да бъдат засегнати.
2. Описание на аспектите на 
околната среда, които е вероятно да 
бъдат сериозно засегнати от 
предлагания проект.
3. Описание на вероятните 
значителни последици на предлагания 
проект за околната среда, които 
произтичат от:
а) очакваните остатъчни вещества и 
емисии, както и от генерираните 
отпадъци;
б) използването на природните 
ресурси, в частност почвите, земята, 
водите и на биологичното 
разнообразие, включително 
хидроморфологичните промени.
4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на значителните 
неблагоприятни последици за 
околната среда.“

Or. de

Обосновка

Информацията, която трябва да се предостави задължително от изпълнителя на 
проекта в рамките на предварителната проверка съгласно приложение II.A, би довела 
до значително разширяване на съществуващото задължение за уведомяване съгласно 
действащата Директива за ОВОС. Това обаче би било в противоречие с предмета и 
целта на предварителната проверка. Приложение II.A следа да бъде заличено, тъй 
като информацията, която трябва да се предостави от изпълнителя на проекта при 
предварителната проверка на всеки отделен случай, не следва да се разширява.

Изменение 479
Жил Парньо

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вмъква се следното 
приложение II.A:

заличава се

„ПРИЛОЖЕНИЕ II.А —
ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В 
ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3
1. Описание на проекта, което 
съдържа по-конкретно:
а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
подземните, на етапа на строеж и на 
етапа на експлоатация;
б) описание на местонахождението 
на проекта, по-специално с оглед на 
екологичната чувствителност на 
географските области, които е 
вероятно да бъдат засегнати.
2. Описание на аспектите на 
околната среда, които е вероятно да 
бъдат засегнати значително от 
предлагания проект;
3. Описание на вероятните 
значителни последици на предлагания 
проект за околната среда, които 
произтичат от:
а) очакваните остатъчни вещества и 
емисии, както и от генерираните 
отпадъци;
б) използването на природните 
ресурси, в частност почвите, земята, 
водите и на биологичното 
разнообразие, включително 
хидроморфологичните промени.
4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на значителните 
неблагоприятни последици за 
околната среда.“

Or. fr
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Обосновка

Степента на подробност на информацията, която изпълнителят на проекта трябва 
да предостави е твърде висока и би довела до изготвянето на „малка оценка на 
въздействието“ за всеки отделен етап, което силно увеличава административната 
тежест на всеки проект.

Изменение 480
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
подземните, на етапа на строеж и на 
етапа на експлоатация;

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
подземните и подпочвените, на етапа 
на строеж и на етапа на експлоатация, 
включително и на разрушаване;

Or. en

Изменение 481
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на местонахождението на 
проекта, по-специално с оглед на 
екологичната чувствителност на 
географските области, които е вероятно 
да бъдат засегнати.

б) описание на местонахождението на 
проекта, по-специално с оглед на 
екологичната чувствителност на 
географските области или общности,
които е вероятно да бъдат засегнати.

Or. es
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Обосновка

Съгласуваност.

Изменение 482
Сабине Вилс, Жуан Ферейра

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) описание на очакваните последици 
за околната среда с оглед на 
първоначалното натоварване с 
емисии на мястото, където се 
осъществява проектът.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 483
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) описание на съответното 
равнище на замърсяване на въздуха на 
местонахождението на проекта с 
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оглед на очакваните последици за 
околната среда.

Or. de

Изменение 484
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите на 
околната среда, които е вероятно да 
бъдат засегнати значително от 
предлагания проект;

заличава се

Or. en

Обосновка

Скрининговата процедура оценява необходимостта от ОВОС и следва да не бъде 
твърде обременяваща. За всеки отделен случай органите оценяват дали проектът се 
очаква да има значително въздействие върху околната среда, въз основа на 
информацията, получена от изпълнителя на проекта. Ако има значително 
въздействие, трябва да се извърши ОВОС.

Изменение 485
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описание на вероятните 
значителни последици на предлагания 
проект за околната среда, които 
произтичат от:

заличава се
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а) очакваните остатъчни вещества и 
емисии, както и от генерираните 
отпадъци;
б) използването на природните 
ресурси, в частност почвите, земята, 
водите и на биологичното 
разнообразие, включително 
хидроморфологичните промени.

Or. en

Обосновка

Скрининговата процедура оценява необходимостта от ОВОС и следва да не бъде 
твърде обременяваща. За всеки отделен случай органите оценяват дали проектът се 
очаква да има значително въздействие върху околната среда, въз основа на 
информацията, получена от изпълнителя на проекта. Ако има значително 
въздействие, трябва да се извърши ОВОС.

Изменение 486
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) очакваните остатъчни вещества и 
емисии, както и от генерираните 
отпадъци;

а) очакваните остатъчни вещества и 
емисии, както и от генерираните 
отпадъци, когато е уместно;

Or. en

Изменение 487
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на природните
ресурси, в частност почвите, земята, 
водите и на биологичното 
разнообразие, включително 
хидроморфологичните промени.

б) използването на съответните 
природни ресурси.

Or. en

Изменение 488
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на природните ресурси, 
в частност почвите, земята, водите и на 
биологичното разнообразие,
включително хидроморфологичните 
промени.

б) използването на природните ресурси, 
в частност почвите, земята, водите и на 
биологичното разнообразие.

Or. pl

Изменение 489
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на значителните 
неблагоприятни последици за 
околната среда.“

заличава се
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Or. en

Обосновка

Скрининговата процедура оценява необходимостта от ОВОС и следва да не бъде 
твърде обременяваща. За всеки отделен случай органите оценяват дали проектът се 
очаква да има значително въздействие върху околната среда, въз основа на 
информацията, получена от изпълнителя на проекта. Ако има значително 
въздействие, трябва да се извърши ОВОС.

Изменение 490
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда.“

4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на всички значителни
неблагоприятни последици за околната 
среда.“

Or. en

Изменение 491
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда.

4. Описание на предвидените мерки за 
избягване, предотвратяване и 
намаляване на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, когато е уместно. Това е 
особено уместно, когато ефектите 
или последиците от мерките се 
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считат за необратими.

Or. en

Изменение 492
Кристофер Фйелнер, Ейя-Рита Корхола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комбиниране на въздействието с 
това на други проекти и дейности;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е пропорционално да се изисква кумулативните ефекти да се вземат предвид.

Изменение 493
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комбиниране на въздействието с това 
на други проекти и дейности;

б) комбиниране на въздействието с това 
на други проекти, за които е издадено 
разрешение и които са разположени в 
географски райони, които е вероятно 
да бъдат засегнати, но които все още 
не са застроени или експлоатирани и 
без да съществува задължението да се 
взема предвид съществуващата или 
друга налична публично информация 
относно тези проекти;
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Or. en

Обосновка

Понятието „дейност“ е твърде обширно и неясно. Достатъчно е да се извърши 
скрининг на комбинираното въздействие на проекта с други дейности, които 
отговарят на определението за проект. Достатъчно е да се извърши скрининг на 
комбинираното въздействие с други проекти, за които е издадено разрешение и които 
са разположени в географски райони, които е вероятно да бъдат засегнати, но които 
все още не са застроени или експлоатирани. Относно тези проекти не е 
задължително да се взема предвид друга информация, различна от съществуващата 
или от тази, която е налична публично.

Изменение 494
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комбиниране на въздействието с това 
на други проекти и дейности;

б) комбиниране на въздействието с това 
на други проекти;

Or. fr

Обосновка

Понятието „дейности“ е твърде широко и неясно.

Изменение 495
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – точка 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използването на природните ресурси, 
в частност земята, почвите, водите, и на 
биологичното разнообразие, 

в) използването на природните ресурси, 
в частност земята, почвите, водите, и на 
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включително хидроморфологичните 
промени.

биологичното разнообразие.

Or. pl

Изменение 496
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използването на природните ресурси, 
в частност земята, почвите, водите, и на 
биологичното разнообразие, 
включително хидроморфологичните 
промени.

в) използването на природните ресурси, 
в частност земята, почвите, водите, и на 
биологичното разнообразие.

Or. en

Обосновка

Хидроморфологичните промени не са природен ресурс.

Изменение 497
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използването на природните ресурси, 
в частност земята, почвите, водите, и на 
биологичното разнообразие, 
включително хидроморфологичните 
промени.

в) използването на природните ресурси, 
в частност земята, почвите, 
подпочвения слой, водите, и на 
биологичното разнообразие, 
включително хидроморфологичните 
промени.
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Or. lt

Изменение 498
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) замърсяването и вредното 
въздействие;

д) замърсяването, включително 
шумовото замърсяване и вероятното 
му въздействие върху здравето, и/или
вредното въздействие;

Or. es

Изменение 499
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) замърсяването и вредното 
въздействие;

д) замърсяването и вредното 
въздействие (емисиите от 
замърсители, шум, вибрации, 
светлини, топлинни лъчения и 
радиация);

Or. en

Обосновка

Да се приведе в съответствие с приложение IV, параграф 5, буква в).

Изменение 500
Холгер Крамер, Брита Раймерс
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Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) рискът от възникване на 
естествени и причинени от човека 
бедствия, както и рискът от 
инциденти, конкретно по отношение 
на хидроморфологичните промени, 
веществата или технологиите или 
живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни 
приложения, и по отношение на 
вероятността от аварии или 
бедствия и уязвимостта на проекта 
за тези рискове;

заличава се

Or. de

Изменение 501
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) рискът от възникване на 
естествени и причинени от човека 
бедствия, както и рискът от 
инциденти, конкретно по отношение на 
хидроморфологичните промени,
веществата или технологиите или 
живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни 
приложения, и по отношение на 
вероятността от аварии или 
бедствия и уязвимостта на проекта 

е) рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на веществата, технологиите 
или използваните живи организми.
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за тези рискове;

Or. en

Обосновка

Предполага се, че скрининговата процедура дава отговор на въпроса относно 
необходимостта от провеждането на цялостна процедура по ОВОС, така че 
използваните критерии за подбор следва да съответстват на целта и да са налични 
на този етап.

Изменение 502
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) рискът от възникване на 
естествени и причинени от човека 
бедствия, както и рискът от
инциденти, конкретно по отношение на 
хидроморфологичните промени, 
веществата или технологиите или 
живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни приложения, 
и по отношение на вероятността от 
аварии или бедствия и уязвимостта 
на проекта за тези рискове;

е) рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на хидроморфологичните 
промени, когато е уместно,
веществата, технологиите или живите 
организми, използвани при конкретни 
повърхностни и подземни условия или 
алтернативни приложения;

Or. en

Обосновка

Скринингът следва да не надхвърля последиците за околната среда, причинени от 
инциденти.

Изменение 503
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на хидроморфологичните 
промени, веществата или технологиите 
или живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни приложения, 
и по отношение на вероятността от 
аварии или бедствия и уязвимостта на 
проекта за тези рискове;

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на веществата или 
технологиите или живите организми, 
използвани при конкретни 
повърхностни и подземни условия или 
алтернативни приложения, и по 
отношение на вероятността от аварии 
или бедствия и уязвимостта на проекта 
за тези рискове;

Or. pl

Изменение 504
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на хидроморфологичните 
промени, веществата или технологиите 
или живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни приложения, 
и по отношение на вероятността от 
аварии или бедствия и уязвимостта 
на проекта за тези рискове;

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на хидроморфологичните 
промени, веществата или технологиите 
или живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни приложения; 
следва да се наблюдават явленията, 
които разумно се считат за
характерни за дадения вид проект;

Or. de
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Изменение 505
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на хидроморфологичните 
промени, веществата или технологиите 
или живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни приложения, 
и по отношение на вероятността от 
аварии или бедствия и уязвимостта на 
проекта за тези рискове;

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
отношение на хидроморфологичните 
промени, веществата или технологиите 
или живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или алтернативни приложения,
местните географски особености и по 
отношение на вероятността от аварии 
или бедствия и уязвимостта на проекта 
за тези рискове;

Or. lt

Изменение 506
Рихард Зебер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) въздействията на проекта върху 
изменението на климата (по 
отношение на емисиите на парникови 
газове, включително от 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство), приносът на проекта за 
подобряване на устойчивостта и 
въздействието на изменението на 
климата върху проекта (например ако 
проектът е съобразен с измененията 

заличава се
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на климата);

Or. de

Изменение 507
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) въздействията на проекта върху
изменението на климата (по 
отношение на емисиите на парникови 
газове, включително от 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство), приносът на проекта за 
подобряване на устойчивостта и 
въздействието на изменението на 
климата върху проекта (например ако 
проектът е съобразен с измененията на 
климата);

ж) въздействията на проекта върху
местния климат, приносът на проекта 
за подобряване на устойчивостта и 
въздействието на изменението на 
климата върху проекта (например ако 
проектът е съобразен с измененията на 
климата);

Or. de

Обосновка

Вж. изменението към член 3.

Изменение 508
Струан Стивънсън

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

ж) въздействията на проекта върху 
изменението на климата (по 
отношение на емисиите на парникови 
газове, включително от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство), приносът на проекта за 
подобряване на устойчивостта и 
въздействието на изменението на 
климата върху проекта (например ако 
проектът е съобразен с измененията 
на климата);

ж) въздействията на проекта върху 
климата (по отношение на 
предвидените емисии на парникови 
газове, включително от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство).

Or. en

Изменение 509
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) въздействията на проекта върху
изменението на климата (по 
отношение на емисиите на парникови 
газове, включително от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство), приносът на проекта за 
подобряване на устойчивостта и 
въздействието на изменението на 
климата върху проекта (например ако 
проектът е съобразен с измененията 
на климата);

ж) въздействията на проекта върху 
климата (по отношение на
предвидените емисии на парникови 
газове, включително от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство);

Or. it

Изменение 510
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) въздействията на проекта върху 
изменението на климата (по 
отношение на емисиите на парникови 
газове, включително от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство), приносът на проекта за 
подобряване на устойчивостта и 
въздействието на изменението на 
климата върху проекта (например ако 
проектът е съобразен с измененията на 
климата);

ж) въздействията на проекта върху 
климата (по отношение на емисиите на 
парникови газове, включително от 
земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство), 
приносът на проекта за подобряване на 
устойчивостта и въздействието на 
изменението на климата върху проекта 
(например ако проектът е съобразен с 
измененията на климата);

Or. pl

Изменение 511
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху 
земята (увеличаване на населените 
райони с течение на времето —
усвояване на земя), почвата
(органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водата 
(като количество и качество), въздуха 
и биологичното разнообразие 
(качество и количество на 
популацията и влошаване и 
разпокъсаност на екосистемите);

заличава се

Or. de
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Изменение 512
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху 
земята (увеличаване на населените 
райони с течение на времето —
усвояване на земя), почвата (органични 
вещества, ерозия, уплътняване, 
запечатване), водата (като количество 
и качество), въздуха и биологичното 
разнообразие (качество и количество 
на популацията и влошаване и 
разпокъсаност на екосистемите);

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху 
почвата, водата (като количество и 
качество), въздуха и биологичното 
разнообразие.

Or. en

Изменение 513
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху земята 
(увеличаване на населените райони с 
течение на времето — усвояване на 
земя), почвата (органични вещества, 
ерозия, уплътняване, запечатване), 
водата (като количество и качество), 
въздуха и биологичното разнообразие 
(качество и количество на популацията 
и влошаване и разпокъсаност на 

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху 
усвояването на земята и загубата на 
земеделски и горски райони, земята
(увеличаване на населените райони с 
течение на времето — усвояване на 
земя), почвата (органични вещества, 
ерозия, уплътняване, запечатване), 
водата (като количество и качество), 
въздуха и биологичното разнообразие 
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екосистемите); (качество и количество на популацията 
и влошаване и разпокъсаност на 
екосистемите);

Or. de

Обосновка

Целта на Европейската комисия е въздействията на проектите върху земята да 
бъдат възприети за първи път като критерий за извършването на ОВОС. 
Изменението още по-ясно подчертава, че става дума както за качественото 
съображение на избягването на усвояването на земята, така и за опазването на 
земята в смисъла на запазването на производствения капацитет. Понятието 
„усвояване на земя“ означава по-скоро съображението на „заграбването на земя“ и 
поради своята неяснота не следва да се използва в тази връзка.

Изменение 514
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху земята 
(увеличаване на населените райони с 
течение на времето — усвояване на 
земя), почвата (органични вещества, 
ерозия, уплътняване, запечатване), 
водата (като количество и качество), 
въздуха и биологичното разнообразие 
(качество и количество на популацията
и влошаване и разпокъсаност на 
екосистемите);

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху земята 
(увеличаване на населените райони с 
течение на времето — усвояване на 
земя), почвата (органични вещества, 
ерозия, уплътняване, запечатване), 
водата (като количество и качество), 
подпочвените води, когато е уместно,
въздуха и биологичното разнообразие 
(качество и количество на популацията 
и влошаване и разпокъсаност на 
екосистемите);

Or. en

Изменение 515
Мариане Тайсен
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Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху земята 
(увеличаване на населените райони с 
течение на времето — усвояване на 
земя), почвата (органични вещества, 
ерозия, уплътняване, запечатване), 
водата (като количество и качество), 
въздуха и биологичното разнообразие 
(качество и количество на популацията 
и влошаване и разпокъсаност на 
екосистемите);

з) въздействията на проекта върху 
околната среда, в частност върху земята 
(увеличаване на населените райони с 
течение на времето — усвояване на 
земя), почвата (органични вещества, 
ерозия, уплътняване, запечатване), 
водата (като количество и качество), 
въздуха (емисии на замърсители на 
въздуха и качество на въздуха) и 
биологичното разнообразие (качество и 
количество на популацията и влошаване 
и разпокъсаност на екосистемите);

Or. en

Изменение 516
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – точка и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) рисковете за човешкото здраве 
(например поради замърсяване на 
водите или въздуха);

заличава се

Or. de

Изменение 517
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) рисковете за човешкото здраве 
(например поради замърсяване на 
водите или въздуха);

и) рисковете за човешкото здраве;

Or. en

Изменение 518
Сабине Вилс, Жуан Ферейра

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) рисковете за човешкото здраве 
(например поради замърсяване на 
водите или въздуха);

и) рисковете за човешкото здраве 
(например поради замърсяване на 
водите или въздуха или поради шум);

Or. en

Обосновка

Шумът е вреден за здравето. Следователно, шумът трябва да бъде добавен като риск 
за здравето в списъка на критериите за подбор на проект.

Изменение 519
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – точка и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) рисковете за човешкото здраве 
(например поради замърсяване на 

и) рисковете за човешкото здраве 
(например поради замърсяване на 
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водите или въздуха); водите или въздуха или поради шум);

Or. de

Изменение 520
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) въздействие на проекта върху 
културното наследство и 
ландшафта.

заличава се

Or. de

Изменение 521
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) оценка на оплакванията, подадени 
до този момент от засегнати 
граждани или засегнати местни 
органи;

Or. es

Изменение 522
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съществуващо и планирано 
земеползване, включително усвояване 
на земя и разпокъсаност;

а) съществуващо и планирано 
земеползване;

Or. en

Изменение 523
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относителното изобилие, достъпност, 
качество и възстановителна способност 
на природните богатства (включително 
почва, земя, вода и биологично 
разнообразие) в района;

б) относителното изобилие, достъпност, 
качество и възстановителна способност 
на природните богатства (включително 
почва, вода и биологично разнообразие) 
в района;

Or. en

Изменение 524
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – точка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) зони с възможен значителен риск 
от наводнение;

Or. en
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Обосновка

Зони с възможен значителен риск от наводнение следва да се включат в 
скрининговата процедура.

Изменение 525
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – точка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) природни резервати и паркове, 
постоянни пасища, земеделски райони 
с висока природна стойност;

iv) природни резервати и паркове;

Or. en

Обосновка

По въпроса с постоянните пасища и земеделските райони с висока природна стойност 
все още не е постигнато съгласие на равнище ЕС, така че предложеното изменение не 
може да бъде прието.

Изменение 526
Андреа Дзанони

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – точка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) природни резервати и паркове, 
постоянни пасища, земеделски райони с 
висока природна стойност;

iv) природни резервати и паркове, 
постоянни пасища и пасища с 
екологична стойност, земеделски 
райони с висока природна стойност;

Or. en
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Обосновка

В някои случаи пасищата с екологична стойност са подложени на скрининг извън 
ОВОС и изгубени, поради тясно тълкуване на понятията, които се използват, за да ги 
опишат или тъй като районите попадат под определените прагове. Включването на 
„пасищата с екологична стойност“ и гарантиране, че определените прагове 
отразяват изобилието и средната големина на тези райони в рамките на националния 
контекст следва да осигури обръщане на необходимото внимание на екологичната им 
стойност.

Изменение 527
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – точка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) райони, класифицирани или защитени 
по силата на законодателството на 
държавите членки; райони по 
„Натура 2000“, определени от 
държавите членки съгласно 
Директива 2009/147/ЕИО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета; 
области, защитени от международни 
конвенции;

v) райони, класифицирани или защитени 
по силата на законодателството на 
държавите членки; райони по 
„Натура 2000“, определени от 
държавите членки съгласно 
Директива 2009/147/ЕИО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета; 
области, защитени от международни 
конвенции, за които е гарантирано, че 
държавите членки са ратифицирали 
тези конвенции;

Or. en

Обосновка

Единствено международни конвенции, които са ратифицирани от държавите членки 
следва да се включват в скрининговата процедура.

Изменение 528
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) области, в които вече е налице 
неизпълнение на стандартите за
качество на околната среда, предвидени 
в законодателство на Съюза и свързани 
с проекта, или има вероятност за 
такова неизпълнение;

vi) области, в които вече е налице 
неизпълнение на стандартите за 
качество на околната среда, предвидени 
в законодателство на Съюза и свързани 
с проекта;

Or. de

Изменение 529
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – точка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) области, в които вече е налице 
неизпълнение на стандартите за 
качество на околната среда, предвидени 
в законодателство на Съюза и свързани 
с проекта, или има вероятност за такова 
неизпълнение;

vi) области, в които е налице 
неизпълнение на стандартите за 
качество на околната среда, предвидени 
в законодателство на Съюза и свързани 
с проекта, или има вероятност за такова 
неизпълнение, доколкото не е 
постигната цялостна полза за 
околната среда;

Or. en

Обосновка

vii) фактът, че вече е налице неизпълнение на стандартите за качество в миналото, 
не е от значение. По-важно е да се вземе предвид настоящо или предстоящо 
неизпълнение. Освен това настоящата разпоредба vi) води до политика срещу 
клъстерите, като се има предвид, че в по-широк географски мащаб, наличието на 
клъстери по отношение на съоръжения може да има по-благоприятен ефект върху 
околната среда, в сравнение с липсата на такива. Следва да се разреши да се 
надвишават стандартите за качество на околната среда, установени на местно 
равнище. В по-широк географски мащаб това ще доведе до по-добро качество на 
околната среда.



PE510.872v01-00 44/81 AM\937207BG.doc

BG

Изменение 530
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – точка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) гъсто населени райони; vii) гъсто населени райони в близост до 
чувствителни зони (в които са 
разположени болници, училища, 
домове за възрастни хора и друг вид 
особено чувствителни или уязвими 
групи от населението);

Or. es

Изменение 531
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 2 – буква в) – точка viiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiiа) зони или места, защитени от 
национално или регионално 
законодателство;

Or. en

Изменение 532
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 2 – буква в) – точка viiiб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viiiб) земетръсни райони или такива с 
висок риск от природно бедствие;

Or. en

Изменение 533
Андреа Дзанони

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки съответен праг, установен от 
държавите членка за районите, 
посочени в точки i)—viii), следва да 
отделя специално внимание на 
екологичната стойност, 
относителното изобилие и средната 
големина на тези райони в рамките 
на националния контекст.

Or. en

Обосновка

В някои случаи пасищата с екологична стойност са подложени на скрининг извън 
ОВОС и изгубени, поради тясно тълкуване на понятията, които се използват, за да ги 
опишат или тъй като районите попадат под определените прагове. Включването на 
„пасищата с екологична стойност“ и гарантиране, че определените прагове 
отразяват изобилието и средната големина на тези райони в рамките на националния 
контекст следва да осигури обръщане на необходимото внимание на екологичната им 
стойност.

Изменение 534
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се вземат под внимание 
потенциалните значителни последици 
на проектите във връзка с критериите, 
определени в точки 1 и 2 по-горе, и по-
конкретно по отношение на:

Трябва да се вземат под внимание 
потенциалните значителни последици 
на проектите за факторите, посочени 
в член 3, във връзка с критериите, 
определени в точки 1 и 2 по-горе, и по-
конкретно по отношение на:

Or. de

Изменение 535
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) скоростта на настъпване на 
въздействието;

заличава се

Or. de

Изменение 536
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) комбинирането с въздействия на 
други проекти (в частност на 
съществуващите и/или одобрените) 
на същия или на други изпълнители;

заличава се
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Or. de

Изменение 537
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) комбинирането с въздействия на 
други проекти (в частност на 
съществуващите и/или одобрените) 
на същия или на други изпълнители;

з) комбинирането с въздействия на 
други проекти, за които е издадено 
разрешение и които са разположени в 
географски райони, които е вероятно 
да се засегнат, но които все още не са 
застроени или експлоатирани и без да 
съществува задължението да се взема 
предвид съществуващата или друга 
налична публично информация
относно тези проекти;

Or. en

Обосновка

Достатъчно е да се извърши скрининг на комбинираното въздействие с други 
проекти, за които е издадено разрешение и които са разположени в географски 
райони, които е вероятно да се засегнат, но които все още не са застроени или 
експлоатирани. Относно тези проекти не е задължително да се взема предвид друга 
информация, различна от съществуващата или от тази, която е налична публично.

Изменение 538
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – точка и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) екологичните характеристики на 
околната среда, които е вероятно да 

заличава се
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бъдат засегнати съществено;

Or. de

Изменение 539
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) информацията и констатациите 
относно последиците за околната 
среда, получени от оценки, изисквани 
съгласно други законодателни актове 
на ЕС;

заличава се

Or. de

Изменение 540
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) информацията и констатациите 
относно последиците за околната 
среда, получени от оценки, изисквани 
съгласно други законодателни актове на 
ЕС.

к) информацията и констатациите 
относно характеристиките на 
потенциалното въздействие, 
получени от оценки, изисквани съгласно 
други законодателни актове на ЕС.

Or. en

Обосновка

Буква к) следва да се отнася до информацията и консултациите относно 
характеристиките на потенциалното въздействие, вместо до последиците за 



AM\937207BG.doc 49/81 PE510.872v01-00

BG

околната среда като цяло (заглавие на точка 3).

Изменение 541
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) възможността за ефективно 
намаляване на въздействията.

заличава се

Or. de

Изменение 542
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) възможността за ефективно 
намаляване на въздействията.

л) възможността за ефективно 
избягване, предотвратяване или 
намаляване на въздействията.

Or. en

Обосновка

Добавят се „избягване“ и „предотвратяване“ в съответствие с член 4, параграф 5, 
буква в).

Изменение 543
Кристина Гутиерес-Кортинес, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІII – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В икономическите сектори, в които 
се счита за необходимо, и с помощта 
на постепенно стандартизиране на 
процедурите и критериите, които се 
прилагат при оценка на 
въздействието върху околната среда, 
Комисията, вероятно с участието на 
държавите членки и промишления 
сектор, ще разработи стандарти, 
приложими за проекти и съоръжения, 
в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1025/2012 относно европейската 
стандартизация, като постоянно се 
вземат предвид най-добрите налични
технологични критерии (BAT). 
Стандартизацията в различните 
засегнати сектор ще бъде дълъг 
процес, по време на който се 
призовава за сътрудничество с 
публичните администрации и 
промишлеността и който ще 
постави акцент върху енергийната 
ефективност, иновациите и най-
добрите налични технологии (BAT).

Or. es

Обосновка

Член 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно стандартизацията предвижда 
възможността за предоставяне на правомощия на Комисията чрез делегирани 
актове.

Изменение 544
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
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Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. РЪКОВОДСТВА ЗА 
СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕКТОРИТЕ
КРИТЕРИИ
Ръководствата за критериите 
относно оценката на въздействието 
върху околната среда се изготвят за 
различните сектори на икономически 
дейности, ако Комисията или 
държавите членки смятат това за 
необходимо. Целта ще бъде да се 
опростят процедурите и да се 
увеличи правната сигурност по 
отношение на оценката на 
въздействието върху околната среда 
и да се избегне различното прилагане 
от компетентните органи.
Оценката на въздействието върху 
околната среда относно историческо 
и културно наследство и селските 
райони ще бъде извършена въз основа 
на критерии, определени в 
ръководство, което посочва 
факторите, които трябва да бъдат 
спазени.

Or. es

Обосновка

Ръководство, изготвено от Комисията и промишления сектор, съдържащо набор от 
критерии, които да бъдат приложени в съответния сектор на дейност, би улеснило
оценката на въздействието върху околната среда чрез определяне на конкретни 
точки, на които всеки сектор трябва да отговаря въз основа на извършваните 
дейности. Работата, извършена от администрацията и изпълнението на проекта ще 
се концентрират върху тези аспекти, които са уместни.

Изменение 545
Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Неса Чилдърс, Виторио Проди
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Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
неговите подземни характеристики, 
както и изискванията относно 
използването на водите и земята, на 
етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация;

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
неговите подземни характеристики, 
както и изискванията относно 
използването на водите и земята, на 
етапа на строеж, на етапа на 
експлоатация и на етапа на 
разрушаване;

Or. en

Обосновка

От изпълнителя следва да се изисква да предостави информация относно целия 
жизнен цикъл на проекта, включително експлоатацията и извеждането от 
експлоатация.

Изменение 546
Кристина Гутиерес-Кортинес, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
неговите подземни характеристики, 
както и изискванията относно 
използването на водите и земята, на 
етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация;

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
неговите подземни характеристики, 
както и изискванията относно 
използването на водите и земята, на 
етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация и разрушаване, ако е 
уместно;

Or. en
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Изменение 547
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
неговите подземни характеристики, 
както и изискванията относно 
използването на водите и земята, на 
етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация;

а) описание на физическите 
характеристики на целия проект, 
включително, когато е уместно, 
неговите подземни характеристики, 
евентуалните разрушителни работи,
както и изискванията относно 
използването на водите и земята, на 
етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация;

Or. de

Изменение 548
Кристина Гутиерес-Кортинес, Критон Арсенис, Андреа Дзанони, Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) описание на енергийните разходи, 
разходите за рециклиране на 
отпадъците от разрушаването, 
потреблението на допълнителни 
природни ресурси, при предприемане 
на проект за разрушаване;

Or. en
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Изменение 549
Струан Стивънсън

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на основните 
характеристики на производствените 
процеси, например естеството и 
количеството на използваните 
материали, компоненти, енергия и 
природни ресурси (включително водите, 
земята, почвите и биологичното 
разнообразие);

б) описание на основните 
характеристики на производствените 
процеси, например естеството и 
количеството на използваните 
материали, компоненти, енергия и 
природни ресурси (включително водите, 
почвите и биологичното разнообразие);

Or. en

Изменение 550
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на основните 
характеристики на производствените 
процеси, например естеството и 
количеството на използваните 
материали, компоненти, енергия и 
природни ресурси (включително водите, 
земята, почвите и биологичното 
разнообразие);

б) описание на основните 
характеристики на производствените 
процеси, например техническия 
капацитет, естеството и количеството 
на използваните материали, 
компоненти, енергия и природни 
ресурси (включително водите, земята, 
почвите и биологичното разнообразие);

Or. en

Обосновка

Комисията предложи местоположението на проекта (буква г)) и техническият 
капацитет (буква а)) да се добавят към член 5, параграф 1. За да се опрости 
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предложения член 5, параграф 1, местоположението на проекта и техническият 
капацитет могат да се добавят към приложение IV.

Изменение 551
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) местоположението на проекта;

Or. en

Обосновка

Комисията предложи местоположението на проекта (буква г)) и техническият 
капацитет (буква а)) да се добавят към член 5, параграф 1. За да се опрости 
предложения член 5, параграф 1, местоположението на проекта и техническият 
капацитет могат да се добавят към приложение IV.

Изменение 552
Гастон Франко

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други 
фактори (напр. по отношение на 
техническия проект, техническия 
капацитет, размера и мащаба) 
относно разгледаните алтернативи, 
включително определяне на 
алтернативата с най-малко 
въздействие върху околната среда, и 
посочване на главните причини за 

заличава се
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направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

Or. fr

Обосновка

Няма причина да се прави подробно представяне на алтернативен проект, който не е 
бил избран поради различни причини (екологични или икономически), щом като той 
няма да бъде изпълнен.

Изменение 553
Жил Парньо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други 
фактори (напр. по отношение на 
техническия проект, техническия 
капацитет, размера и мащаба) 
относно разгледаните алтернативи, 
включително определяне на 
алтернативата с най-малко 
въздействие върху околната среда, и 
посочване на главните причини за 
направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

2. Кратко описание на проучените 
основни алтернативи и причините за 
избирането на представения проект, 
с оглед на неговото въздействие върху 
околната среда или здравето на човека.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се изясни защо от изпълнителя на проекта не се очаква да представи 
проучване относно въздействието върху околната среда на всяка алтернатива на 
неговия проект.
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Изменение 554
Софи Окони

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
алтернативи, включително 
определяне на алтернативата с най-
малко въздействие върху околната 
среда, и посочване на главните причини 
за направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

2. Кратко описание на аспектите, 
свързани с техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно алтернативите, 
разгледани от изпълнителя на 
проекта и посочване на главните 
причини за направения избор, особено с 
оглед на последиците за околната среда.

Or. fr

Изменение 555
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
алтернативи, включително определяне 
на алтернативата с най-малко 
въздействие върху околната среда, и 
посочване на главните причини за 

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните от 
изпълнителя на проекта алтернативи, 
и посочване на главните причини за 
направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.
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направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

Or. de

Обосновка

Вж. указанията към предишните изменения, между другото, в изменението към 
член 5, параграф 1.

Изменение 556
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
алтернативи, включително 
определяне на алтернативата с най-
малко въздействие върху околната 
среда, и посочване на главните причини 
за направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно алтернативите,
считани за реалистични от
изпълнителя на проекта, и посочване 
на главните причини за направения 
избор с оглед на последиците за 
околната среда.

Or. de

Изменение 557
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
алтернативи, включително определяне 
на алтернативата с най-малко 
въздействие върху околната среда, и 
посочване на главните причини за 
направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

2. Описание на разумните 
алтернативи на предлагания проект,
напр. аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
алтернативи и посочване на главните 
причини за направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

Or. en

Обосновка

В директивата следва да се потвърди, че следва да бъдат описани само разумни 
алтернативи, свързани с особеностите на проекта. Следва да не е задължително да 
се описва алтернативата с най-малко въздействие върху околната среда.

Изменение 558
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
алтернативи, включително определяне 
на алтернативата с най-малко 
въздействие върху околната среда, и 
посочване на главните причини за 
направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 
местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 
проект, техническия капацитет, размера 
и мащаба) относно разгледаните 
съответни алтернативи, включително 
определяне на алтернативата с най-
малко въздействие върху околната 
среда, и посочване на главните причини 
за направения избор с оглед на 
последиците за околната среда.
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Or. en

Изменение 559
Жил Парньо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда и вероятната им еволюция, ако 
проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 
екологични въпроси, свързани с 
проекта, и да включва по-специално 
тези, засягащи всички области с 
особено екологично значение и 
използването на природните ресурси.

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда.

Or. fr

Обосновка

Установяването на сценарий е особено трудно за разбиране относно съоръженията, 
чиито процеси постоянно се променят.

Изменение 560
Карл-Хайнц Флоренц, Холгер Крамер, Ерик Банки, Хорст Шнелхард, Брита 
Раймерс, Софи Окони, Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда и вероятната им еволюция, ако 

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда. Това описание следва да обхваща 
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проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 
екологични проблеми, свързани с 
проекта, и да включва по-специално 
проблемите, засягащи всички области с 
особено екологично значение и 
използването на природните ресурси.

всички съществуващи екологични 
проблеми, свързани с проекта, и да 
включва по-специално проблемите, 
засягащи всички области с особено 
екологично значение и използването на 
природните ресурси.

Or. de

Обосновка

Предписанието за описание на базовия сценарий не е разумно. С ОВОС следва да се 
оценяват само въздействията върху съществуващото състояние на околната среда. 
Неясни са също така рамковите условия за извършването на подобно наблюдение.

Изменение 561
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда и вероятната им еволюция, ако 
проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 
екологични проблеми, свързани с 
проекта, и да включва по-специално 
проблемите, засягащи всички области с 
особено екологично значение и 
използването на природните ресурси.

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда преди проектът да бъде 
осъществен (базов сценарий). Това 
описание следва да обхваща всички 
съществуващи екологични проблеми, 
свързани с проекта, и да включва по-
специално проблемите, засягащи всички
области с особено екологично значение 
и използването на природните ресурси.

Or. en

Обосновка

Базовият сценарий следва да се счита за референтна точка за оценка на 
въздействието на проекта, като се описва и сравнява състоянието на околната среда 
преди проектът да бъде осъществен и след като е завършен, с цел адекватна оценка 
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на действителното въздействие на даден проект върху околната среда, включително 
въвеждането на мерки за намаляване на риска по време на осъществяване и при 
завършване на проекта.

Изменение 562
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда и вероятната им еволюция, ако 
проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 
екологични проблеми, свързани с 
проекта, и да включва по-специално 
проблемите, засягащи всички области с 
особено екологично значение и 
използването на природните ресурси.

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда преди проектът да бъде 
осъществен и вероятната им еволюция, 
ако не бъде (базов сценарий). Това 
описание следва да обхваща всички 
съществуващи екологични проблеми, 
свързани с проекта, и да включва по-
специално проблемите, засягащи всички 
области с особено екологично значение 
и използването на природните ресурси.

Or. en

Изменение 563
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда и вероятната им еволюция, ако 
проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 
среда и вероятната им еволюция, ако 
проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 
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екологични проблеми, свързани с 
проекта, и да включва по-специално
проблемите, засягащи всички области с 
особено екологично значение и 
използването на природните ресурси.

екологични проблеми, свързани с 
проекта, и да включва проблемите, 
засягащи всички области с особено 
екологично значение и използването на 
природните ресурси.

Or. en

Изменение 564
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни 
от него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, изменението 
на климата (емисиите на парникови 
газове, включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското 
стопанство, потенциала за 
смекчаване на последствията, 
въздействията във връзка с 
адаптирането, ако проектът отчита 
рискове, свързани с изменението на 
климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 
горепосочените фактори, както и 
експозицията, уязвимостта и 

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие, земята 
(усвояване на земя), почвата (органични 
вещества, ерозия, уплътняване, 
запечатване), водите (количество и 
качество), въздуха, климатичните 
фактори, материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 
горепосочените фактори, както и 
експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.
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устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.

Or. de

Изменение 565
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни 
от него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, изменението на 
климата (емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с изменението 
на климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 
горепосочените фактори, както и 
експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори 
на риска от природни и причинени от 

4. Описание на факторите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие, земята 
(усвояване на земя), почвата (органични 
вещества, ерозия, уплътняване, 
запечатване), водите (количество и 
качество), въздуха (емисии и качество 
на въздуха), климатичните фактори, 
изменението на климата (емисиите на 
парникови газове, включително 
вследствие на земеползване, промените 
в земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с изменението 
на климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
обхваща взаимната връзка между 
горепосочените фактори.



AM\937207BG.doc 65/81 PE510.872v01-00

BG

човека бедствия.

Or. en

Обосновка

Понятието „аспекти“ се замества с понятието „фактори“ в съответствие с член 3. 
Достатъчно е да се оцени въздействието върху биологичното разнообразие. 
Рисковете от природни и причинени от човека бедствия превишават обхвата на 
ОВОС.

Изменение 566
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
 Приложение ІV – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни 
от него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, изменението на 
климата (емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с изменението 
на климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие, земята 
(усвояване на земя), почвата (органични 
вещества, ерозия, уплътняване, 
запечатване), водите (количество и 
качество), въздуха, климатичните 
фактори, изменението на климата 
(емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с изменението 
на климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 
горепосочените фактори, както и 
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горепосочените фактори, както и 
експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.

експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.

Or. en

Изменение 567
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни от 
него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, изменението на 
климата (емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с 
изменението на климата), 
материалните активи, културното 
наследство, включително архитектурно 
и археологическо, ландшафта; това 
описание следва да включва взаимната 
връзка между горепосочените фактори, 
както и експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни от 
него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, изменението на 
климата (емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство), 
материалните активи, културното 
наследство, включително архитектурно 
и археологическо, ландшафта; това 
описание следва да включва взаимната 
връзка между горепосочените фактори, 
както и експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.
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риска от природни и причинени от 
човека бедствия.

Or. it

Изменение 568
Богуслав Соник, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни от 
него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, изменението 
на климата (емисиите на парникови 
газове, включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с изменението 
на климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 
горепосочените фактори, както и 
експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.

4. Описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати значително от предлагания 
проект, и по-конкретно населението, 
човешкото здраве, фауната, флората, 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставяни от 
него, земята (усвояване на земя), 
почвата (органични вещества, ерозия, 
уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 
климатичните фактори, климата 
(емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 
земеползване, промените в 
земеползването и горското стопанство, 
потенциала за смекчаване на 
последствията, въздействията във 
връзка с адаптирането, ако проектът 
отчита рискове, свързани с изменението 
на климата), материалните активи, 
културното наследство, включително 
архитектурно и археологическо, 
ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 
горепосочените фактори, както и 
експозицията, уязвимостта и 
устойчивостта на горните фактори на 
риска от природни и причинени от 
човека бедствия.
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Or. pl

Изменение 569
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 5 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Описание на вероятните значителни 
последици на предлагания проект за 
околната среда, произтичащи, между 
другото, от:

5. Описание и оценка на вероятните 
значителни последици на предлагания 
проект за околната среда, произтичащи, 
между другото, от:

Or. en

Обосновка

Оценката на последиците от предложения проект следва да се извърши от 
изпълнителя и да се посочи в екологичния доклад.

Изменение 570
Струан Стивънсън

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на природните 
ресурси, по-специално на земята, 
почвата, водите, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
предоставени от него, като се взема 
предвид, доколкото е възможно, 
наличието на тези ресурси, също и в 
контекста на променящите се 
климатични условия;

б) използването на съответните 
природни ресурси.
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Or. en

Изменение 571
Рихард Зебер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставени 
от него, като се взема предвид, 
доколкото е възможно, наличието на 
тези ресурси, също и в контекста на 
променящите се климатични условия;

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, биологичното разнообразие, 
като се взема предвид устойчивото
наличие на тези ресурси;

Or. de

Изменение 572
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставени 
от него, като се взема предвид, 
доколкото е възможно, наличието на 
тези ресурси, също и в контекста на 
променящите се климатични условия;

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, фауната, флората,
биологичното разнообразие, като се 
взема предвид, доколкото е възможно, 
наличието на тези ресурси, също и в 
контекста на променящите се 
климатични условия;

Or. en



PE510.872v01-00 70/81 AM\937207BG.doc

BG

Изменение 573
Ейя-Рита Корхола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставени 
от него, като се взема предвид, 
доколкото е възможно, наличието на 
тези ресурси, също и в контекста на 
променящите се климатични условия;

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, биологичното разнообразие, 
като се взема предвид, доколкото е 
възможно, наличието на тези ресурси, 
също и в контекста на променящите се 
климатични условия;

Or. en

Изменение 574
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) рисковете за човешкото здраве, 
културното наследство или околната 
среда (например вследствие на 
произшествия или катастрофи);

г) рисковете за човешкото здраве, 
културното наследство или околната 
среда (например вследствие на 
произшествия);

Or. en

Изменение 575
Рихард Зебер
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Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 5 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) рисковете за човешкото здраве, 
културното наследство или околната 
среда (например вследствие на 
произшествия или катастрофи);

г) рисковете за човешкото здраве, 
културното наследство или околната 
среда (например вследствие на 
произшествия или катастрофи, които 
разумно се считат за характерни за 
дадения вид проект);

Or. de

Изменение 576
Елизабета Гардини, Салваторе Татарела, Паоло Бартолоци

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) комбинирането на въздействието с 
това на други проекти и дейности;

заличава се

Or. en

Изменение 577
Мариане Тайсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) комбинирането на въздействието с 
това на други проекти и дейности;

д) комбинирането на въздействието с 
това на други проекти, за които е 
издадено разрешение и които са 
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разположени в географски райони, 
които е вероятно да бъдат засегнати, 
но които все още не са застроени или 
експлоатирани и без да съществува 
задължението да се взема предвид 
съществуващата или друга налична 
публично информация относно тези 
проекти;

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се надхвърля комбинираното въздействие с други проекти, за 
които е издадено разрешение и които са разположени в географски райони, които е 
вероятно да бъдат засегнати, но които все още не са застроени или експлоатирани. 
Относно тези проекти не е задължително да се взема предвид друга информация, 
различна от съществуващата или от тази, която е налична публично.

Изменение 578
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) комбинирането на въздействието с 
това на други проекти и дейности;

д) комбинирането на въздействието с 
това на други проекти;

Or. fr

Обосновка

Понятието „дейности“ е твърде широко и неясно.

Изменение 579
Струан Стивънсън

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) емисиите на парникови газове, 
включително тези от 
земеползването, промяната на 
земеползването и горското 
стопанство;

е) емисиите на парникови газове;

Or. en

Изменение 580
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 5 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) хидроморфологичните промени. з) хидроморфологичните промени,
когато е уместно.

Or. en

Обосновка

Хидроморфологичните промени не са уместни за всички проекти.

Изменение 581
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това описание на вероятните 
значителни последици следва да 

заличава се
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обхваща преките последици и всички 
непреки, вторични, кумулативни, 
трансгранични, краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни, 
постоянни и временни, положителни 
и отрицателни последици от 
проекта. В това описание следва да се 
вземат предвид целите относно 
опазването на околната среда, 
установени на равнището на ЕС или 
това на държавите членки, които са 
от значение за проекта.

Or. en

Обосновка

Изискванията не са реалистични, тъй като не могат ясно да бъдат определени като 
изпълнени.

Изменение 582
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това описание на вероятните 
значителни последици следва да 
обхваща преките последици и всички 
непреки, вторични, кумулативни, 
трансгранични, краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни, постоянни 
и временни, положителни и 
отрицателни последици от проекта. В 
това описание следва да се вземат 
предвид целите относно опазването на
околната среда, установени на 
равнището на ЕС или това на държавите 
членки, които са от значение за проекта.

Това описание на вероятните 
значителни последици следва да 
обхваща преките последици и, ако е 
възможно и уместно, всички непреки, 
вторични, кумулативни, трансгранични, 
краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни, постоянни и временни, 
положителни и отрицателни последици 
от проекта. В това описание следва да се 
вземат предвид целите относно 
опазването на околната среда, 
установени на равнището на ЕС или
това на държавите членки, които са от 
значение за проекта.

Or. en
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Изменение 583
Жил Парньо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Описание на прогнозните методи, 
използвани при оценката на 
последиците за околната среда, 
посочени в точка 5, както и списък на 
основните елементи на несигурност и 
тяхното влияние върху оценката на 
въздействията и избора на 
предпочитана алтернатива.

6. Описание на прогнозните методи, 
използвани при оценката на 
последиците за околната среда, 
посочени в точка 5, както и списък на 
основните елементи на несигурност. В 
това описание се посочват също 
всички трудности (технически 
недостатъци или липса на ноу-хау), 
които изпълнителят на проекта е 
срещнал при събирането на 
необходимата информация, и на 
използваните източници на данни за 
направените описания и оценки.

Or. fr

Обосновка

Съществува риск списъкът относно влиянието на елементите на несигурност на 
използваните за оценка методи и изборът на проект да са основния източник на 
увеличаващите се съдебни спорове. Действително, тази част от проучването на 
въздействието традиционно позволява на изпълнителите да обяснят трудностите, 
които са срещнали при извършването на проучването относно въздействието на 
техния проект върху околната среда, като се има предвид, че предложената 
формулировка изглежда ще породи съмнения относно проучването.

Изменение 584
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Описание на прогнозните методи, 
използвани при оценката на 
последиците за околната среда, 
посочени в точка 5, както и списък на 
основните елементи на несигурност и 
тяхното влияние върху оценката на 
въздействията и избора на 
предпочитана алтернатива.

6. Описание на прогнозните методи, 
използвани при оценката на 
последиците за околната среда, 
посочени в точка 5, както и списък на 
основните елементи на несигурност и 
тяхното влияние върху оценката на 
въздействията.

Or. en

Изменение 585
Сандрин Белие

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Описание на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, 
където е възможно, премахване на
значителните неблагоприятни 
последици за околната среда, посочени 
в точка 5, и, когато е уместно, на всички 
предложени мерки за наблюдение, 
включително изготвянето на анализ на 
неблагоприятните последици за 
околната среда след завършването на 
проекта. Това описание следва да 
обяснява до каква степен са намалени 
или компенсирани значителните 
неблагоприятни последици и да 
обхваща както етапа на строеж, така и 
етапа на експлоатация.

7. Описание на предвидените като 
приоритет мерки, които да 
предотвратят, намалят и, като 
последна възможност, да премахнат
значителните неблагоприятни 
последици за околната среда, посочени 
в точка 5, и, когато е уместно, на всички 
предложени мерки за наблюдение, 
включително изготвянето на анализ на 
неблагоприятните последици за 
околната среда след завършването на 
проекта. Това описание следва да 
обяснява до каква степен са намалени 
или компенсирани значителните 
неблагоприятни последици и да 
обхваща както етапа на строеж, така и 
етапа на експлоатация.

Or. en
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Изменение 586
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Описание на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, посочени в точка 5, и, когато е 
уместно, на всички предложени мерки 
за наблюдение, включително 
изготвянето на анализ на 
неблагоприятните последици за 
околната среда след завършването на 
проекта. Това описание следва да 
обяснява до каква степен са намалени 
или компенсирани значителните 
неблагоприятни последици и да 
обхваща както етапа на строеж, така и 
етапа на експлоатация.

7. Описание на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, посочени в точка 5, и, когато е 
уместно, на всички предложени мерки 
за наблюдение. Това описание следва да 
обяснява до каква степен са намалени 
или компенсирани значителните 
неблагоприятни последици и да 
обхваща както етапа на строеж, така и 
етапа на експлоатация.

Or. en

Обосновка

Изготвяне на анализ, след завършването на проекта, не е разумно.

Изменение 587
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Описание на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 

7. Описание на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, където е 
възможно, премахване на значителните 
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неблагоприятни последици за околната 
среда, посочени в точка 5, и, когато е 
уместно, на всички предложени мерки 
за наблюдение, включително 
изготвянето на анализ на 
неблагоприятните последици за 
околната среда след завършването на 
проекта. Това описание следва да 
обяснява до каква степен са намалени 
или компенсирани значителните 
неблагоприятни последици и да 
обхваща както етапа на строеж, така и
етапа на експлоатация.

неблагоприятни последици за околната 
среда, посочени в точка 5, и, когато е 
уместно, на всички предложени мерки 
за наблюдение, включително 
изготвянето на анализ на 
неблагоприятните последици за 
околната среда след завършването на 
проекта. Това описание следва да 
обяснява до каква степен са избегнати,
намалени или компенсирани 
значителните неблагоприятни 
последици и да обхваща етапа на 
строеж, етапа на експлоатация, както и 
обусловените от проекта рискове от 
природни и причинени от човека 
бедствия, които разумно се считат за 
характерни за дадения вид проект.

Or. de

Изменение 588
Рихард Зебер

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Оценка на рисковете от природни и 
причинени от човека бедствия, както 
и на риска от произшествия, спрямо 
които проектът може да е уязвим, и, 
когато е уместно, описание на 
мерките, предвидени за 
предотвратяване на тези рискове, 
както и на мерките по отношение на 
подготвеността и възможностите за 
реагиране при извънредни ситуации 
(например мерки, които се изискват 
съгласно Директива 96/82/ЕО, както е 
изменена).

заличава се

Or. de
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Изменение 589
Мариане Тайсен

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Оценка на рисковете от природни и 
причинени от човека бедствия, както 
и на риска от произшествия, спрямо 
които проектът може да е уязвим, и, 
когато е уместно, описание на 
мерките, предвидени за 
предотвратяване на тези рискове, 
както и на мерките по отношение на 
подготвеността и възможностите за 
реагиране при извънредни ситуации 
(например мерки, които се изискват 
съгласно Директива 96/82/ЕО, както е 
изменена).

заличава се

Or. en

Обосновка

Дублира се Директива Seveso III.

Изменение 590
Струан Стивънсън

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Оценка на рисковете от природни и 
причинени от човека бедствия, както 
и на риска от произшествия, спрямо 
които проектът може да е уязвим, и, 
когато е уместно, описание на мерките, 

8. Оценка на риска от произшествия, 
спрямо които проектът може да е 
уязвим, и, когато е уместно, описание на 
мерките, предвидени за предотвратяване 
на тези рискове, както и на мерките по 
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предвидени за предотвратяване на тези 
рискове, както и на мерките по 
отношение на подготвеността и 
възможностите за реагиране при 
извънредни ситуации (например мерки, 
които се изискват съгласно 
Директива 96/82/ЕО, както е 
изменена).

отношение на подготвеността и 
възможностите за реагиране при 
извънредни ситуации. Когато 
съществуващото законодателство на 
ЕС или международните конвенции го 
изискват, в оценката следва да бъде 
включена оценка на вероятните 
рискове от природни и причинени от 
човека бедствия.

Or. en

Обосновка

Няма смисъл това изискване да се прилага за всички проекти, включени в 
директивата, тъй като би било твърде обременяващо за много от тях. Обаче тези 
проекти, които могат да са изложени на или уязвими от бедствия, са включени или в 
други законодателни актове на ЕС или в национални конвенции.

Изменение 591
Жил Парньо

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Описание на всички затруднения 
(технически недостатъци или липса 
на ноу-хау), които изпълнителят на 
проекта е срещнал при събирането на 
необходимата информация, и на 
използваните източници на данни за 
направените описания и оценки, 
както и списък на основните 
елементи на несигурност и тяхното 
влияние върху определянето на 
последиците и избора на 
предпочитана алтернатива.“

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Съществува риск списъкът относно влиянието на елементите на несигурност на 
използваните за оценка методи и изборът на проект да са основния източник на 
увеличаващите се съдебни спорове. Действително, тази част от проучването на 
въздействието традиционно позволява на изпълнителите да обяснят трудностите, 
които са срещнали при извършването на проучването относно въздействието на 
техния проект върху околната среда, като се има предвид, че предложената 
формулировка изглежда ще породи съмнения относно проучването.


