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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2012)0628),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0367/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
13 февруари 2013 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от … 2012 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на 
комисията по петиции (A7 0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Опитът показва, че по отношение 
на възможностите за реагиране при
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива за 
проекти, целящи единствено 
осигуряване на реакция при такива 
извънредни ситуации, с оглед защита 
на човешкия живот и на околната 
среда от вреди, причинени от 
природни бедствия или от човека.

Or. it

Обосновка

Трябва да се избягва неоснователното  използване на дерогации от Директивата за 
ОВОС, често практикувано в миналото от някои държави членки. Предложената 
формулировка цели да изясни и ограничи извънредните ситуации, при които 
държавите членки могат да решат, че не е необходимо да се представя оценка на 
въздействието върху околната среда за определени проекти, целящи единствено
осигуряване на реакция при извънредни ситуации, свързани с гражданската защита.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Опитът показа, че е необходимо 
въвеждането на ясни правила с цел 
избягването на конфликти на 
интереси, които могат да възникнат 
между изпълнителя на проекта, 
предмет на оценка на въздействието 
върху околната среда, и 
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компетентните органи, посочени в 
член 1, параграф 2, буква е) от 
Директива 2011/92/ЕС. 
Компетентните органи по-специално 
не следва да съвпадат с изпълнителя 
на проекта, нито да бъдат зависими, 
свързани или подчинени на 
изпълнителя по какъвто и да е начин. 
Поради същите причини е 
целесъобразно да се предвиди, че орган, 
определен като компетентен орган по 
силата на Директива 2011/92/ЕС, не 
може да изпълнява тази роля по 
отношение на проекти, които са 
предмет на оценка на въздействието 
върху околната среда и за които този 
орган се явява изпълнител.

Or. it

Обосновка

Опитът на някои държави членки показва, че е необходимо да се въведат специфични 
правила, за да се сложи край на сериозния проблем с конфликтите на интереси, с цел 
гарантиране на ефективно постигане на целта на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда: компетентните органи, отговарящи за 
извършването на оценката, в никакъв случай не могат да съвпадат с изпълнителя на 
проекта или да бъдат зависими или подчинени на изпълнителя.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

сравнителна оценка и за предоставяне 
на възможност за включване на 
екологични съображения на ранен етап 
от разработването на проекта, с цел 
извършване на по-устойчив избор, с 
по-малко въздействие върху околната 
среда.

Or. it

Обосновка

Целта на оценката на възможните разумни алтернативи на предложения проект е да 
се осигури информиран избор въз основата на сравнение на вариантите, като се 
приеме най-устойчивата алтернатива, с най-малко въздействие върху околната 
среда.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да бъдат взети мерки, за да 
се гарантира, че данните и
информацията, включени в докладите за 
околната среда, са пълни и с достатъчно 
високо качество по смисъла на 
приложение IV към Директива 
2011/92/ЕС. С оглед избягване 
дублирането на оценката, държавите 
членки следва да вземат под внимание 
факта, че оценките на въздействието 
върху околната среда може да се 
извършват на различни равнища или 
посредством различни инструменти.

(19) Целесъобразно е да бъдат взети 
мерки, за да се гарантира, че данните и 
информацията, включени в докладите за 
околната среда, са пълни и с достатъчно 
високо качество по смисъла на 
приложение IV към Директива 
2011/92/ЕС.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се избегне възможността изпълнителят да изключи 
задължителното включване в доклада за въздействието върху околната среда на 
алтернативите на предложения проект, само на основанието, че оценката на 
алтернативите е трябвало да бъде извършена на етапа на планирането.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Целесъобразно е да се гарантира, 
че експертите, които проверяват 
докладите за въздействие върху 
околната среда, благодарение на 
своята квалификация и опит, 
разполагат с необходимата 
техническа компетентност за 
изпълнение на задачите, определени в 
Директива 2011/92/ЕС, по научно 
обективен начин и напълно 
независимо от изпълнителя и от 
самите компетентни органи.

Or. it

Обосновка

Пълната независимост на експертите, определени от компетентните органи да 
проверят информацията, съдържаща се в доклада за въздействието върху околната 
среда, е предпоставка за гарантиране на качеството на ОВОС. Тази проверка трябва 
да се извършва по научно обективен начин и не трябва да подлежи на никаква намеса 
или влияние.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Целесъобразно е да се установят 
общи минимални изисквания за 
наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици от 
изграждането и експлоатацията на 
проекти, за да се осигури общ подход 
във всички държави членки, както и да 
се гарантира, че след прилагането на 
мерки за смекчаване и компенсиране, 
въздействието не надвишава 

(21) Целесъобразно е да се установят 
общи минимални изисквания за 
наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици от 
реализацията и експлоатацията на 
проекти, за да се осигури общ подход 
във всички държави членки, както и да 
се гарантира, че след прилагането на 
мерки за смекчаване и компенсиране, 
въздействието не надвишава 
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първоначално предвиденото. Такова 
наблюдение не следва нито да дублира, 
нито да е в допълнение към 
наблюдението, изисквано съгласно 
други разпоредби от законодателството 
на Съюза.

първоначално предвиденото. Такова 
наблюдение не следва нито да дублира, 
нито да е в допълнение към 
наблюдението, изисквано съгласно 
други разпоредби от законодателството 
на Съюза. Ако резултатите от 
наблюдението показват наличие на 
непредвидени неблагоприятни 
последици, е целесъобразно да се 
предвидят подходящи коригиращи 
действия за справяне със ситуацията 
под формата на допълнителни мерки 
за смекчаване и/или компенсиране.

Or. it

Обосновка

Въвеждането на наблюдение на новата Директива за ОВОС е много важно. Все пак, 
тези дейности по последващ контрол не трябва да бъдат самоцел и затова е 
необходимо да се предвиди, че ако мерките за смекчаване и компенсиране се окажат 
неефективни, изпълнителят трябва да предприеме допълнителни коригиращи 
действия за отстраняване на евентуални непредвидени неблагоприятни последици, 
произтичащи от разрешения проект. 

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Ясното определяне на сроковете е важно условие за гарантиране на правната 
сигурност за всички заинтересовани страни, участващи в процеса на оценка на 
въздействието върху околната среда. Поради това е целесъобразно да се уточни, че 
удължаване на сроковете може да се допуска само в изключителни случаи.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Праговете за производство на 
нефт и природен газ, предвидени в 
приложение I към Директива 
2011/92/ЕС, не отчитат 
специфичните равнища на дневен 
добив на неконвенционалните 
въглеводороди, които често са по-
ниски и изключително променливи. 
Следователно, въпреки тяхното 
въздействие върху околната среда, 
проектите, свързани с тези 
въглеводороди, не са предмет на 
задължителна оценка на 
въздействието върху околната среда. 
Въз основа на принципа на 
предпазливост, както се изисква в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 21 ноември 2012 г. 
относно въздействието върху 
околната среда на дейностите по 
извличане на шистов газ и шистов 
нефт (P7_TA (2012) 0443), е 
целесъобразно неконвенционалните 
въглеводороди (шистов газ и нефт, 
„природен газ от находища в плътни 
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скали“, „метан от каменовъглени 
залежи“), определени на базата на 
техните геоложки характеристики, 
да бъдат включени в приложение I 
към Директива 2011/92/ЕС, 
независимо от добиваното 
количество, за да може проектите, 
свързани с тези въглеводороди, да 
бъдат систематично подлагани на 
оценка на въздействието върху 
околната среда.

Or. it

Обосновка

В настоящата директива не се взема предвид равнището на дневен добив на 
неконвенционалните въглеводороди, така че съответните проекти не подлежат на 
задължителна ОВОС, независимо от тяхното въздействие върху околната среда. Въз 
основа на принципа на предпазливост и както беше поискано от Европейския 
парламент в неговата резолюция от 21 ноември 2012 г., се предлага включване на 
неконвенционалните въглеводороди (шистов газ и нефт и „природен газ от находища в 
плътни скали“ в първа точка, „метан от каменовъглени залежи“ във втора точка) в 
приложение I, така че съответните проекти да бъдат систематично подлагани на 
ОВОС.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

С цел да се гарантира правна сигурност и да се избегне прекомерна тежест за 
операторите, ако дадена процедура за ОВОС вече е в напреднал етап, с внасянето на 
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доклада за оценка на въздействието върху околната среда тази процедура следва да 
може да приключи съгласно действащото законодателство, без да се налага да се 
започва отначало с новите правила.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С цел да се съгласуват критериите 
за подбор и информацията, която трябва 
да бъде предоставяна в доклада относно 
околната среда, с най-новите развития в 
технологиите и със съответните
практики, на Комисията следва да се 
делегира правомощие да приема актове 
в съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз във връзка с приложения II.А, III и 
IV към Директива 2011/92/ЕС. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.

(26) С цел да се съгласуват критериите 
за подбор и информацията, която трябва 
да бъде предоставяна в доклада относно 
околната среда, с най-новите развития в 
технологиите и с целесъобразните
практики, на Комисията следва да се 
делегира правомощие да приема актове 
в съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз във връзка с приложения II.А, III и 
IV към Директива 2011/92/ЕС. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и разработването 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременно, 
своевременно и съответстващо 
предаване на необходимите 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. it

(Виж изменението към съображение 27)

Обосновка

Техническо изменение за привеждане на текста на съображението в съответствие с 
най-новите практики.
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) При подготовката и 
разработването на делегираните 
актове Комисията следва да 
гарантира едновременното, 
своевременно и съответстващо 
предаване на необходимите 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

заличава се

Or. it

(Виж изменението към съображение 26)

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст)

Or. it
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Обосновка

Не се отнася до българския текст..

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – подточка б а) (нова)
Директива 2011/92/ЕО
Член 1 – параграф 2 – буква ж а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следното 
определение:
„жa) „биологично разнообразие“ 
означава многообразието от живи 
организми от всякакъв произход, 
включително, наред с другото, всички 
видове флора и фауна и техните 
местообитания, сухоземните, 
морските и други водни екосистеми и 
екологичните комплекси, към които 
те принадлежат, в това число 
разнообразието в рамките на 
отделния вид и между видовете и 
разнообразието от екосистеми.“

Or. it

Обосновка

Напълно споделяме принципа, че е необходимо да се прави оценка на значимите преки и 
косвени последствия от проекта за биоразнообразието. С цел постигане на правна 
яснота се предлага да се изясни определението за биологично разнообразие въз основа 
на член 2 от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕО
Член 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки могат да решават 
във всеки отделен случай, ако това е 
предвидено съгласно националното 
законодателство, да не прилагат 
настоящата директива за проекти, които 
служат единствено на целите на 
националната отбрана или реагирането 
на аварийни ситуации, с цел защита на 
човешкия живот и опазване на 
околната среда от вреди, причинени 
от природни бедствия или от човека, 
ако считат, че такова прилагане би 
имало неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

Or. it

Обосновка

Трябва да се избягва неоправданото използване на дерогации от Директивата за 
ОВОС, често практикувано в миналото от някои държави членки. Предложената 
формулировка цели да изясни и ограничи извънредните ситуации, при които 
държавите членки могат да решат, че не е необходимо да се представя оценка на 
въздействието върху околната среда за определени проекти, целящи единствено 
осигуряване на реакция при извънредни ситуации, свързани с гражданската защита. 
Също така се възстановява изразът „реагиране при извънредни ситуации“, който 
липсва в италианската версия.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящата директива не се прилага 
за проекти, подробните правила за 
които са приети чрез специален акт на 
националното законодателство, ако 
целите на настоящата директива, 
включително целта за предоставяне на 
информация, се постигат по 

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

консултации с обществеността и 
достъп до правосъдие, се постигат по 
законодателен път. На всеки две години, 
считано от датата, посочена в член 2,
параграф 1 от Директива XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
държавите членки информират 
Комисията за всички случаи, в които те 
са приложили настоящата разпоредба.

Or. it

Обосновка

В съответствие с разпоредбите на Конвенцията от Орхус за достъп до информация, 
участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до 
правосъдие във връзка с екологични въпроси, провеждането на консултации с 
обществеността и възможността за сезиране на съдебен орган трябва да бъдат 
включени сред необходимите условия за освобождаване на проектите, подробните 
правила за които са приети чрез специален акт на националното законодателство, от 
оценка на въздействието върху околната среда съгласно Директивата за ОВОС.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4a:
„4а. Държавите членки определят 
компетентния орган или органи, с цел 
гарантиране на пълната му/им 
независимост при изпълнението на 
възложените му/им функции съгласно 
настоящата директива. По-
специално компетентният орган или 
органи се определят по такъв начин, 
че да се избегне всякаква зависимост, 
връзка или подчиненост между тях 
или части от тях и изпълнителя. 
Компетентният орган не може да 
изпълнява функциите, възложени му 
съгласно настоящата директива, по 
отношение на проекти, за които той 
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се явява изпълнител.“

Or. it

Обосновка

Опитът на някои държави членки показва, че е необходимо да се въведат специфични 
правила, за да се сложи край на сериозния проблем с конфликтите на интереси, с цел 
гарантиране на ефективно постигане на целта на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда: компетентните органи, отговарящи за 
извършването на оценката, в никакъв случай не могат да съвпадат с изпълнителя на 
проекта или да бъдат зависими или подчинени на изпълнителя.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст)

Or. it

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията си сътрудничи с 
държавите членки и им предоставя 
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необходимата помощ с цел 
определяне и прилагане на 
координираните или общите 
процедури, посочени в настоящия 
член.

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е Комисията да предостави цялата необходима помощ с цел 
ефективна организация на координираните и общите процедури от държавите 
членки.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Член 2, параграф 4 се заменя със 
следното:
“4. Без да се засяга член 7, държавите 
членки могат в изключителни случаи 
да освободят изцяло или частично 
даден проект от прилагане на 
разпоредбите, предвидени в 
настоящата директива.
В тези случаи държавите членки:
-a) се консултират със 
заинтересованата общественост;
a) преценяват  дали друга форма на 
оценяване би била подходяща;
б) предоставят  на заинтересованата
общественост информацията, 
получена чрез други форми на 
оценяване, цитирана в буква а), 
информацията, отнасяща се до 
решението за освобождаване и до 
причините за предоставянето на това 
освобождаване;
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в) преди да дадат съгласие, 
информират Комисията за 
причините, обосноваващи 
предоставеното освобождаване, и 
когато е приложимо, й предоставят 
информацията, която е дадена на 
техните граждани.
Комисията незабавно изпраща 
получената документация на 
останалите държави членки.
Комисията ежегодно докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
за прилагането на настоящия 
параграф.“

Or. it

Обосновка

В съответствие с Конвенцията от Орхус, изменението въвежда провеждането на 
консултации с обществеността, като това е първото условие, което държавите 
членки трябва да спазват, ако решат да освободят определен проект или част от 
него от разпоредбите на настоящата директива.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Обосновка

Изричното изискване за описване на проекта и последиците от него в тяхната цялост 
и в подробности е включено в различни части от текста, с цел да се избегне едно от 
най-често използваните от изпълнителите „непредвидено в законодателството 
заобикаляне”, за да се избегне правилното провеждане на процедурата на оценка на 
въздействието:  разбиването на дейностите на обособени позиции, за да се ограничи 
или намали отделното им въздействие върху околната среда. 

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Опитът показа, че не е достатъчно да се предвиди оценката на въздействието да 
установява значителните последици на проекта върху почвата и водите, за да се 
защитят ефикасно от евентуално замърсяване подземните води, намиращи се в 
дълбочина.  Следователно се предлага в текста за се включи изрично посочване на 
подпочвените води сред факторите на околната среда, които следва да се отчитат 
при оценката. 

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, отчитайки, 
когато е целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 

5. Компетентният орган взема своето 
решение съгласно параграф 2 въз основа 
на информацията, предоставена от 
изпълнителя на проекта, като взема 
предвид евентуални възражения, 
представени от обществеността и 
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проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Решението съгласно параграф 
2:

от заинтересованите местни органи,
отчитайки, когато е целесъобразно, 
резултатите от проучванията, 
предварителните проверки или оценки
на последиците за околната среда, 
произтичащи от изпълнението на друго 
законодателство на Съюза. Решението 
съгласно параграф 2:

Or. it

Обосновка

В изпълнение на Конвенцията от Орхус компетентният орган трябва да гарантира 
прозрачността на процеса по вземане на решения. Следователно заинтересованата 
общественост и местните органи трябва от началото да бъдат приобщени в 
предварителната фаза на процедурата на скрининг.  

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се прави обществено достояние. (Не се отнася до българския текст)

Or. it

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган взема своето 
решение в съответствие с параграф 2 в 
рамките на три месеца от внасянето на 

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

заявление за издаване на разрешение и 
при условие, че изпълнителят на 
проекта е представил цялата 
необходима информация. В зависимост 
от характера, сложността, 
местоположението и размера на 
предложения проект, разгледан в 
неговата цялост, компетентният орган 
може по изключение да удължи този 
срок с още 3 месеца; в такъв случай 
компетентният орган информира
писмено изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение, като прави 
обществено достояние 
информацията по член 6, параграф 2.  

Or. it

Обосновка

Правната сигурност по отношение на сроковете трябва да е гарантирана: 
следователно решението да се удължи срока с три месеца трябва да се допуска 
единствено за случаи от изключителен характер и да се съобщава официално в писмен 
вид, като се гарантира прозрачността на процедурата в съответствие с 
Конвенцията от Орхус. 

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. it

Обосновка

Текстът, чието заличаване се предлага, би могъл да доведе до изключване на 
задължителното включване в доклада за въздействието върху околната среда на 
алтернативите на предложения проект, въз основа на обикновено заявление от 
страна на изпълнителя, че оценката на алтернативите е трябвало да бъде извършена 
на етапа на планирането. Това би могло да създаде опасност от заобикаляне на 
правилата на този изключително важен етап от процедурата, както това е 
признато от самата Комисия в доклада й относно прилагането и ефективността на 
Директивата за ОВОС от 23.7.2009 г.   (COM(2009)378, раздел 3.2.2).

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените алтернативи, 
включително оценката на 
последиците от неосъществяването 
на проекта (базов сценарий), 
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позволяват да се направи сравнителна 
оценка на различните предложени 
решения, за да се даде възможност да 
се избере по-устойчивата 
алтернатива, която оказва по-малко 
въздействие върху околната среда.  

Or. it

Обосновка

Необходимо е в разпоредителната част да се установи, че целта на оценката на  
евентуални разумни алтернативи на предложения проект е да се позволи чрез 
съпоставка да се подбере по-устойчива и оказваща по-малко въздействие върху 
околната среда алтернатива (както правилно е изрично обяснено в параграф 2 на 
приложение ІV).  Предложената формулировка изяснява, че оценката на посочените 
алтернативи трябва да включва и оценка на „базовия сценарий” или „нулевата 
опция”, а именно неосъществяването на проекта.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. (Не се отнася до българския текст)

Or. it

Обосновка

Не се отнася до българския текст.
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Задължителното въвеждане на система  за акредитиране за технически 
компетентните експерти би срещнало значителни трудности при прилагането от 
страна на държавите членки и стопанските субекти, които често вече разполагат с 
достатъчна собствена компетентност. 

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Обосновка

За постигане на качество на доклада относно околната среда, включително с оглед 
премахването на системата за акредитиране, е целесъобразно както изготвянето, 
така и проверката на доклада да се извършват от технически компетентни 
експерти.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Подробни договорености за 
включването и избора на технически 
компетентни експерти (например  
изисквана квалификация и опит, 
възлагане на оценката) се определят от 
държавите членки. При всички случаи 
технически компетентните 
експерти и комитети, съставени от 
национални експерти, трябва да 
предоставят подходящи гаранции за
компетентност и безпристрастност 
при проверка на докладите за 
въздействие върху околната среда или 
друга информация, свързана с 
околната среда в съответствие с 
настоящата директива, като 
осигуряват обективна и независима 
научна оценка, без каквато и да било 
намеса или влияние от страна на 
компетентния орган, изпълнителя на 
проекта или националните органи. 

Or. it

Обосновка

Пълната независимост на експертите, определени от компетентните органи да 
проверят информацията, съдържаща се в доклада за въздействието върху околната 
среда, е предпоставка за гарантиране на качеството на ОВОС. Тази проверка трябва 
да се извършва по научно обективен начин и не трябва да подлежи на никаква намеса 
или влияние.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В параграф 2, уводната част се 
заменя със следното:
„2. Обществеността се информира, 
чрез публично оповестяване и други 
подходящи средства като 
електронните медии, където има 
такива, на ранен етап от процедурите 
по вземане на решения относно 
околната среда, посочени в член 2, 
параграф 2, и най-късно веднага след 
като информацията може разумно да 
се предостави, по следните въпроси:”

Or. it

Обосновка

Предложеното изменение променя думата „или” на „и”, така че информацията да се 
предоставя на обществеността чрез публично оповестяване или чрез електронни 
медии, до които има достъп широката общественост, но не винаги всяко 
потенциално заинтересовано лице. 

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a а) параграф 2, буква е) се заменя със 
следното:
„е) указването на времето и местата, 
на които може да се получи 
съответната информация и начините, 
по които тя се предоставя на 
обществеността, като се гарантира 
възможност заинтересованата 
общественост да получи информация, 
включително на места, близки до 
района на осъществяване на проекта, 
както и в съответните служби на 
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компетентния орган;”    

Or. it

Обосновка

Добавянето на последното изречение се налага с цел да се предвидят мерки в полза на 
ефективен, а не само теоретичен достъп на заинтересованата общественост до 
свързана с околната среда информация. В съответствие с изразеното от Комисията 
желание в доклада й относно прилагането и ефективността на Директивата за 
ОВОС от 23.7.2009 г. (COM(2009)378, раздел 3.3), изменението си поставя за цел да 
премахне често срещана пречка пред ефективното участие на обществеността.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Предложената формулировка изглежда по-подходяща, за да гарантира приноса от 
участието на обществеността.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Изменението установява изрична възможност компетентният орган да не даде 
разрешение за даден проект, когато процедурата на оценка е установила, че 
последният ще окаже значителни неблагоприятни последици за околната среда.  
Настоящата формулировка създава риск за тълкуване, което може да подцени  
ролята на ОВОС, която е да гарантира устойчивостта от гледна точка на 
опазването на околната среда на проекти, получили разрешение.  
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Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При евентуален етап на 
преразглеждане на доклада относно 
околната среда все пак трябва да се 
гарантира предоставянето на 
информация на обществеността, 
посочено в член 6, параграф 2.  

Or. it

Обосновка

Докладът относно околната среда е в основата на окончателното решение, което  
компетентният орган взема относно това дали да даде разрешение за даден проект. 
В съответствие с Конвенцията от Орхус заинтересованата общественост трябва да 
бъде информирана относно евентуално преразглеждане.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

В случай, че компетентният орган реши да даде разрешение за проекти, които 
оказват значителни неблагоприятни последици за околната среда, наблюдението им 
трябва да включва всички етапи на проекта, включително етапите на осъществяване 
и управление.

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Заинтересованата общественост трябва да бъде информирана и относно 
резултатите от наблюдението, което трябва да се извършва, ако компетентният 
орган е решил да даде разрешение за проекти, които оказват значителни 
неблагоприятни последици върху околната среда.
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Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато резултатите от
наблюдението сочат за наличие на 
непредвидени неблагоприятни 
последици, изпълнителят на проекта 
е длъжен да предприеме коригиращи  
действия под формата на 
допълнителни мерки за смекчаване 
и/или компенсиране с цел 
отстраняване на посочените 
последици.  Мерките, предложени от 
изпълнителя на проекта като 
коригиращи действия, се правят 
обществено достояние и се одобряват 
от компетентния орган, който 
гарантира тяхното спазване. 

Or. it

Обосновка

Въвеждането на наблюдение в рамките на новата Директива за ОВОС е много 
важно. Все пак, тези действия за последващ контрол не трябва да бъдат самоцел и 
затова е необходимо да се надхвърлят техните рамки и да се предвиди, че ако 
мерките за смекчаване и компенсиране се окажат неефективни, изпълнителят на 
проекта трябва да поеме отговорност за допълнителни коригиращи действия за 
отстраняване на евентуални непредвидени неблагоприятни последици от разрешения 
проект. 

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от характера, сложността, В зависимост от характера, сложността, 



PE508.221v01-00 34/49 PR\932755BG.doc

BG

местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може да удължи този срок с още 3 
месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

местоположението и размера на 
предложения проект компетентният 
орган може по изключение да удължи 
този срок с още 3 месеца; в такъв случай 
компетентният орган информира
писмено изпълнителя на проекта за 
причините, които оправдават 
удължаването, и датата, на която се 
очаква неговото решение.

Or. it

Обосновка

Ясното определяне на сроковете е важно условие за гарантирането на правната 
сигурност за всички заинтересовани страни, участващи в процеса. Следователно е 
важно да се уточни, че евентуално удължаване на срока с три месеца може да се 
допуска само в изключителни случаи, когато характерът, сложността, 
местоположението или размерът на предложения проект изискват това, както и че 
основанията за удължаването на срока трябва да бъдат официално съобщени по 
прозрачен начин.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Ако в срок от пет години от 
оценката на въздействието върху 
околната среда, проектът не е 
осъществен, сведенията, които се 
съдържат в посочената оценка на 
въздействието върху околната среда, 
трябва да бъдат актуализирани.

Or. it

Обосновка

Качеството на ОВОС се основава на надеждността на данните, събрани в хода на 
процедурата. В съответствие с желанието, изразено от Комисията в нейния доклад 
от 23 юли 2009 г. относно прилагането и ефективността на Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС)(COM(2009)378, раздел 3.2.2), новият 
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параграф предлага да се определи срок на валидност на данните, събрани в хода на 
процедурата за оценка на въздействието върху околната среда.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки могат също така да 
решат да предоставят на 
обществеността, преди приемането на 
решение за предоставяне или отказ на 
разрешение за осъществяване,
информацията, посочена в параграф 1, 
когато компетентният орган приключи 
своята оценка на въздействието на 
проекта върху околната среда.

Or. it

Обосновка

Изменението пояснява, че държавите членки могат, ако го желаят, да предоставят 
на обществеността информацията относно оценката на въздействието дори и преди 
приемането на решение за предоставяне или отказ на разрешение за осъществяване 
на проекта.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a) Член 10, параграф 1 се заменя със 
следното:
„Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат задължението 
на компетентните органи да спазват 
ограниченията, налагани от 
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законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби и 
възприетите правни практики по 
отношение на търговската и 
промишлената поверителна 
информация, включително защитата 
на интелектуалната собственост и 
опазването на обществените 
интереси, при условие че те са в 
съответствие с Директива 
2003/4/ЕО.“

Or. it

Обосновка

Що се отнася до достъпа до информация в хода на оценка на въздействието върху 
околната среда, е необходимо да се предвиди координация между разпоредбите на 
разглежданата директива и разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО относно достъпа 
до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б) Добавя се следният член 10а:
„Член 10a

Държавите членки определят 
правилата за санкциите, които се 
налагат при нарушения на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират тяхното 
прилагане. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.“

Or. it
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Обосновка

Въз основа на опита, за да се гарантира хармонизирано и ефикасно прилагане на 
директивата, е необходимо и нормативната уредба на държавите членки да 
предвижда ефективни възпиращи санкции в случай на нарушение на съответните 
национални разпоредби, по-специално по отношение на случаи на конфликт на 
интереси или корупция.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се приведе тяхното 
законодателство в съответствие с 
настоящата директива не по-късно от
[OPOCE, моля да бъде вписана 
датата: 24 месеца след влизането в 
сила на настоящата Директива]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на разпоредбите и представят 
документ, обясняващ връзката на тези 
разпоредби с настоящата директива.

Or. it

Обосновка

Предвид сложността на разпоредбите на разглежданата директива е необходимо да 
се предвиди подходящ срок за транспониране от две години. 

Изменение 48

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди датата, посочена в член 2, 
параграф 1, първа алинея, и за които

Проекти, за които заявлението за 
издаване на разрешение е било подадено 
преди [OPOCE, моля да бъде вписана 
датата: 24 месеца след влизането в 
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оценка на въздействието върху
околната среда не е изготвена преди 
тази дата, са обвързани със 
задълженията, посочени в членове 3—
11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с 
настоящата директива.

сила на настоящата Директива] и за 
които докладът относно околната 
среда, посочен в член 5, параграф 1 от  
Директива 2011/92/ЕС, не е бил 
завършен и представен на 
компетентните органи преди тази 
дата, са обвързани със задълженията, 
посочени в членове 3—11 от Директива 
2011/92/ЕС, изменена с настоящата 
директива.

Or. it

Обосновка

За да се гарантира правната сигурност и да се избегне прекомерна тежест за 
операторите, ако дадена процедура за ОВОС вече е в напреднал етап, с вече внесен 
доклад относно околната среда, следва да е възможно тя да бъде приключена 
съгласно действащото законодателство, без да се налага да се започва отначало 
съгласно новите правила.

Изменение 49

Предложение за директива
Приложение – точка 12 a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение І – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

12a) Заглавието на приложение I се 
заменя със следното:
„ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, 
ПАРАГРАФ 1 (ПРОЕКТИ, КОИТО 
ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)“

Or. it

Обосновка

С цел да се улесни прочитът на текста и да се позволи неговото незабавно разбиране, 
се предлага да се посочи изрично, след референтните членове, предметът на 
приложението.
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Изменение 50

Предложение за директива
Приложение – точка 12 б (нов)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение І – точки 14 а (нова) и 14 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) В приложение І се добавят 
следните точки 14а и 14б:
„14а. Проучване, оценка и добив на 
нефт 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 добитото 
количество.
14б. Проучване и добив на природен газ 
от въглищни пластове, независимо от 
добитото количество.“

Or. it

Обосновка

В съществуващата директива не се взема предвид равнището на дневен добив на 
неконвенционални въглеводороди, така че съответните проекти не подлежат на 
задължителна ОВОС, независимо от своето въздействие върху околната среда. Въз 
основа на принципа на предохранителните мерки и както беше поискано от 
Европейския парламент в неговата резолюция от 21 ноември 2012 г., се предлага 
включване на неконвенционалните въглеводороди (шистов газ и нефт и „природен газ 
от находища в плътни скали“ в първа точка, „метан от каменовъглени залежи“ във 
втора точка) в приложение I, така че съответните проекти да бъдат систематично 
подлагани на ОВОС.

Изменение 51

Предложение за директива
Приложение – точка 12 в (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

12с) Заглавието на приложение II се 



PE508.221v01-00 40/49 PR\932755BG.doc

BG

заменя със следното:
„ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, 
ПАРАГРАФ 2 (ПРОЕКТИ, КОИТО 
ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ПРЕЦЕНКА 
НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ)“

Or. it

Обосновка

С цел да се улесни прочитът на текста и да се позволи неговото незабавно разбиране, 
се предлага да се посочи изрично, след референтните членове, предметът на 
приложението.

Изменение 52

Предложение за директива
Приложение – точка 13
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A  – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ II.А —
ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 
4, ПАРАГРАФ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ II.А —
ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 
4, ПАРАГРАФ 3 (ИНФОРМАЦИЯ, 
ПРЕДОСТАВЯНА ОТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА ВЪВ 
ВРЪЗКА С ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ) 

Or. it

Обосновка

С цел да се улесни прочитът на текста и да се позволи неговото незабавно разбиране, 
се предлага да се посочи изрично, след референтните членове, предметът на 
приложението.
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Изменение 53

Предложение за директива
Приложение – точка 13
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A  – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Описание на вероятните значителни 
последици на предлагания проект за 
околната среда, по-специално като се 
има предвид:

Or. it

Изменение 54

Предложение за директива
Приложение – точка 13
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A  – точка 3 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) рисковете за здравето на 
засегнатото население; 

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е да се включи информацията, която извършителят на проекта 
трябва да представи за предварителната процедура на скрининг, за да се обхванат 
последиците за човешкото здраве. Освен това същият критерий е добавен и от 
Комисията в приложение ІІІ относно критериите за подбор, които компетентният 
орган взема под внимание, за да определи дали проектите, изброени в приложение ІІ, 
следва да бъдат подложени на оценка на въздействието върху околната среда.

Изменение 55

Предложение за директива
Приложение – точка 13
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A  – точка 3 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) последици върху ландшафта и 
културното наследство; 

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е да се включи информацията, която извършителят на проекта 
трябва да представи за предварителната процедура на скрининг, за да се обхванат 
последиците за ландшафта и културното наследство. Освен това същите тези 
критерии са добавени и от Комисията в приложение ІІІ относно критериите за 
подбор, които компетентният орган взема под внимание, за да определи дали 
проектите, изброени в приложение ІІ, следва да бъдат подложени на оценка на 
въздействието върху околната среда.

Изменение 56

Предложение за директива
Приложение – точка 13
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.A  – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Кратко описание на основните
алтернативи, проучени от 
изпълнителя на проекта, и указания 
относно главните причини за неговия 
избор от гледна точка на 
въздействието върху околната среда. 

Or. it

Обосновка

Описанието, дори да е само кратко, на основните алтернативи, проучени от 
изпълнителя на проекта, следва да се предоставя и при предварителното 
разглеждане, характерно за скрининг етапа на оценката, така че компетентните 
органи да получат пълната информация относно разглеждания проект. 
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Изменение 57

Предложение за директива
Приложение – точка 14
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ — КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, 
ПАРАГРАФ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ — КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, 
ПАРАГРАФ 4 (КРИТЕРИИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОВА, ДАЛИ 
ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В 
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ, СЛЕДВА ДА 
ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА) 

Or. it

Обосновка

С цел да се улесни прочитът на текста и да се позволи неговото незабавно разбиране, 
се предлага да се посочи изрично, след референтните членове, предметът на
приложението.

Изменение 58

Предложение за директива
Приложение – точка 14
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 2 – буква в) – подточка 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, подложени 
на ограничения 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;
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Or. it

Обосновка

Изменението се предлага, за да се поясни, че районите, в които местоположението 
на проектите трябва да се оцени с особено внимание за целите на предварителната 
процедура на скрининг, включват районите, подложени на ограничения, т.е. тези 
райони, които подлежат на екологични ограничения съгласно националното 
законодателство, най-вече на ограничения, свързани с ландшафта, но и ограничения 
например в хидрогеоложки аспект.

Изменение 59

Предложение за директива
Приложение – точка 14
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, 
ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, 
ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА 
ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ В 
ДОКЛАДА ОТНОСНО ОКОЛНАТА 
СРЕДА)

Or. it

Обосновка

С цел да се улесни прочитът на текста и да се позволи неговото незабавно разбиране, 
се предлага да се посочи изрично, след референтните членове, предметът на 
приложението.

Изменение 60

Предложение за директива
Приложение – точка 14
Директива 2011/92/ЕС
Приложение IV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Описание на проекта, което съдържа 1. Описание на проекта, разгледан в 
неговата цялост, което съдържа по-
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по-конкретно: конкретно:

Or. it

Изменение 61

Предложение за директива
Приложение – точка 14
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).

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
2012/18/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 4 юли 2012 година 
относно контрола на опасностите 
от големи аварии, които включват 
опасни вещества, за изменение и 
последваща отмяна на Директива 
96/82/ЕО на Съвета1).

___________________
1 OВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1

Or. it

Обосновка

Въвежда се актуализирана препратка към Директива „Seveso III“.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Привидно със скромен принос, Директива 2011/92/ЕС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата 
за ОВОС) е всъщност „перлата в короната“ на политиката за околната среда на 
Европейския съюз. Около 200 вида проекти попадат в нейния обхват – от изграждането 
на мостове, пристанища, магистрали и депа за отпадъци до интензивното отглеждане на 
птици или прасета1.

Директивата за ОВОС въвежда простия,  но основополагащ принцип за 
„информираното вземане на решение“: преди да се разреши реализацията на публичен 
или частен проект, който може да окаже въздействие върху околната среда, 
компетентните органи на държавите членки са задължени по закон да получат 
необходимата информация за извършването на оценка на въздействието върху 
околната среда.

Действащата директива 2011/92/ЕС, въпреки че по същество е от процесуален характер, 
цели да  гарантира устойчивостта по отношение на околната среда на проектите, 
попадащи в нейното приложно поле. Тези проекти са разделени на две категории: 
проекти, които поради своите специфични характеристики задължително подлежат на 
ОВОС (приложение I), и проекти, които трябва да бъдат подложени на скринингова 
процедура (приложение II).

През 28-те години на своето прилагане този законодателен акт постигна известен успех 
по отношение на хармонизирането на принципите за оценка на въздействието върху 
околната среда на европейско равнище, но претърпя само три малки промени2, докато 
политическият, правен и технически контекст се разви значително. Освен това, бяха 
установени някои слабости, които породиха множество съдебни спорове както на 
национално равнище, така и пред Съда на ЕС. И накрая, през последните години Съдът 
на ЕС поясни тълкуването на някои разпоредби, като например посочи, че 
разрушителните работи трябва да бъдат включени при разработването на проекта (дело 
C-50/09).

За да се отстранят констатираните проблеми и текстът да бъде приведен в съответствие 
с новите политически приоритети на Съюза, като например стратегията за опазване на 
почвите, Пътната карта за Европа за ефективно използване на ресурсите и стратегията 
„Европа 2020“, Комисията изготви настоящото предложение за преразглеждане на 
Директивата за ОВОС.

В съответствие с приоритетите на Съюза, предложението въвежда биологичното 
разнообразие, използването на природните ресурси, изменението на климата и 
рисковете от природни бедствия и бедствия, причинени от човека, сред факторите, въз 
основа на които трябва да се оценява въздействието на даден проект. Предложението 
                                               
1 Според оценката на въздействието на Комисията всяка година в Съюза ще се извършват по 15000 -
26000 ОВОС-а, 27000-33800 скринингови процедури и 1370-3380 положителни скрининг тестове.
2 Първоначалната директива 85/337/ЕИО беше изменена с директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО 
и беше кодифицирана с Директива 2011/92/ЕС.
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изисква също така проектите да се разглеждат, като се взема предвид връзката с други 
проекти или дейности, за да се избегне вредната практика за разделяне на строителните 
работи на отделни обекти с цел намаляване на въздействието върху околната среда.

По отношение на скрининговата процедура целта на предложението е да се гарантира, 
че на ОВОС подлежат само проекти със значително въздействие върху околната среда, 
въз основа на конкретна информация, която изпълнителят предоставя на компетентния 
орган (приложение II.A). Комисията предлага също така разширяване на списъка с 
критериите за подбор, на които се основава решението за скрининг, както и определяне 
на тримесечен срок за приемане на решението (с възможност за удължаване с още три 
месеца). 

С оглед постигане на качество на информацията Комисията предлага компетентните 
органи да определят, в сътрудничество с изпълнителя на проекта,  обхвата и 
подробностите на информацията, която следва да се включи в доклада относно 
околната среда (етап на определяне на обхвата на приложение или scoping). Освен това 
се включва задължителна оценка на разумни алтернативи на проекта и задължение за 
наблюдение след извършването на ОВОС в случай, че даден проект оказва значителни 
неблагоприятни последици върху околната среда. 

Що се отнася до административното опростяване Комисията предлага, с цел да се 
установят ясни срокове за всички етапи на ОВОС, да се определят минимални и 
максимални срокове за провеждане на обществени консултации и за вземане на 
окончателно решение, както и за въвеждане от страна на държавите членки на „едно 
гише за ОВОС” за координиране на процедурата с евентуални оценки на въздействието 
на околната среда, които се изискват от други нормативни актове, като например 
Директивата относно емисиите от промишлеността, Рамковата директива за водите или 
Директивата за местообитанията. 

Докладчикът е убеден, че е необходимо да се наложи в целия Съюз действително 
устойчив модел на развитие и предоставя цялостната си и убедена подкрепа за 
предложението на Комисията.  Предложените изменения следователно целят 
изключително да засилят предложението, като включат предвиждания, имащи за цел да 
засилят строгостта и ефикасността й, да опростят транспонирането й в националното 
законодателство и да направят по-ефикасно постигането на целите за опазване на 
околната среда.  Основните моменти, засегнати от предложените изменения, са 
обобщени по-долу.  

Участие на обществеността

В изпълнение на Конвенцията от Орхус, се изразява желание да се укрепи ролята на 
заинтересованата общественост във всички етапи на процедурата.  Доброто управление 
се нуждае от моменти на диалог между заинтересованите страни и от ясна и прозрачна 
процедура, която да улеснява навременното информиране на заинтересованата  
общественост за евентуалната реализация на значими проекти, като се укрепи 
потенциалната подкрепа за приетите решения и се намалят броя и разноските по 
съдебни спорове, които са често явление в държавите членки при положение, че липсва 
действително обсъждане на проекта. 
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Конфликти на интереси

Надеждността на цялата процедура по ОВОС е поставена под съмнение, ако не са 
изрично предвидени разпоредби, които да изключват сериозното явление на конфликт 
на интереси. Докладчикът имаше възможност лично да се увери, че в някои случаи, 
независимо от формалното разделение между компетентен орган и изпълнител, по-
конкретно когато последният е публичноправен субект, често е налице неподходящо 
смесване между двата субекта, способно да се отрази върху безпристрастността на 
преценката.   Следователно абсолютната независимост между компетентния орган от 
изпълнителя следва да бъде гарантирана. 

Коригиращи действия

Докладчикът изцяло одобрява предложението на Комисията в областта на 
последващото наблюдение на проектите, които оказват значителни неблагоприятни 
последици върху околната среда, но счита за абсолютно необходимо то да бъде 
придружено със задължение изпълнителят да извършва подходящи коригиращи 
действия в случай, че наблюдението покаже, че предвидените за даден разрешен проект 
мерки за смекчаване и компенсиране не са ефикасни.   

Изготвяне и проверка на докладите относно околната среда 

Докладчикът счита, че от съществено значение е най-вече да се гарантира, че докладът 
относно околната среда се проверява от абсолютно независими експерти с подходяща 
техническа компетентност в областта на околната среда.  Що се отнася до системата за 
акредитиране на експерти, предложена от Комисията, макар да споделя целта за 
гарантиране на качеството на проверките, докладчикът счита, че подобна система би 
създала значителни трудности за държавите членки при прилагането и следователно 
предлага нейното заличаване. 

Правна сигурност

За да се осигури необходимата правна сигурност, докладчикът предлага да се включи 
ясно определение за биологичното разнообразие, основано на Конвенцията на ООН за 
биологичното разнообразие, като се посочи, че то включва всички видове флора и 
фауна, и се уточни, че дерогации по отношение на предвидените срокове могат да се 
предоставят само в изключителни случаи.  Що се отнася до влизането в сила на новите 
правила за ОВОС, счита, че е целесъобразно да се гарантира, че в случай че 
процедурата вече е в напреднал етап (докладът относно околната среда вече е внесен), е 
възможно тя да се приключи съгласно действащото законодателство.

Шистов газ

Докладчикът счита, че е необходимо, въз основа на принципа на предпазливост и както 
беше поискано от Европейския парламент в неговата резолюция от 21 ноември 2012 г. 
относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ 
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и шистов нефт, в приложение I към директивата да се включат така наречените 
„неконвенционални въглеводороди“, така че проектите за проучването и добива им да 
бъдат систематично подлагани на ОВОС.  Праговете за производство, предвидени в 
действащата директива, на практика не отчитат равнището на дневен добив на такъв газ 
и нефт, в резултат на което проектите не подлежат на задължителна ОВОС.

* * *
Създаването на истинска „зелена икономика“ означава и да се гарантира устойчивостта 
на проектите, осъществявани на нашата територия, както и тяхното проектиране и 
осъществяване в зависимост от въздействието им върху ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, по-специално когато 
се касае за големи инфраструктурни проекти. 

Възможно най-бързото приемане на новата Директива за ОВОС означава да се премине 
от думи към дела и да се предостави на Европейския съюз изключително важен 
оперативен инструмент, чрез който той да отговори на глобалните предизвикателства 
на XXI век.

* * *
Докладчикът приветства предложенията, изпратени до него от докладчиците в сянка и 
от колегите от Европейския парламент. Докладчикът и неговите сътрудници получиха 
становища от: Австрийската федерална камара на труда (AK EUROPA), Австрийската 
търговска камара (WKÖ), Правосъдие и околна среда, Конфедерацията на европейския 
бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейския съюз на предприемачите (UEPC), 
Европейската асоциация за вятърна енергия (EWEA), Електрическа компания –
Франция (EDF), Едисън, Международната асоциация на производителите на нефт и газ 
(OGP), Съюза на електроенергийната промишленост (EURELECTRIC) и Групата на 
европейската минна индустрия за неенергийни цели (NEEIP), и проведоха редица 
срещи с представители на правителствата на Литва и Нидерландия, докладчиците на 
Комитета на регионите и на Икономическия и социален комитет, представители на 
различни организации, в това число „Приятели на Земята“ – Европа, Конфиндустрия, 
ЕНЕЛ, Движение на френските предприятия (MEDEF), БърдЛайф Интернешънъл, 
Европейската федерация на производителите на панели (ЕФПП), Асоциацията на 
европейските търговско-промишлени камари (EUROCHAMBRES), Асоциацията на 
сектора на полезните изкопаеми (IMA-Europe) и ТЕРНА.  Докладчикът благодари по-
специално на адвокат Матео Черути, на Стефано Ленци от WWF – Италия, както и на 
Марко Стеванин. Докладчикът носи лична отговорност за предложенията, които е 
решил да включи в проектодоклада.


