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Изменение 52
Петер Яр

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 53
Виктор Боштинару
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 54
Петер Яр

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de
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Изменение 55
Петер Яр

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 56
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl
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Изменение 57
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 58
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4). През последното десетилетие, 
въпросите, свързани с околната среда, 
като ефективното и устойчиво
използване на ресурсите и опазването 
на биологичното разнообразие,
борбата с изменението на климата и 
рисковете от природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
придобиха по-голяма важност в процеса 
на вземане на решения. Би следвало 
поради това да бъдат ключови елементи 
в процесите на оценка и вземане на 
решения относно всички публични или 
частни проекти, които биха могли да 
окажат значително въздействие 
върху околната среда, особено за 
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инфраструктурни проекти.

Or. fr

Изменение 59
Петер Яр

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Тъй като Комисията не е определила 
насоки за прилагане на Директивата 
относно опазването на 
историческото и културното 
наследство, тя предлага списък с 
критерии и указания с оглед на по-
доброто прилагане на директивата.

Or. en

Изменение 60
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) По-доброто отчитане на 
екологичните критерии във всички 
проекти може също така да има 
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неблагоприятни последици, когато 
процедурите са с по-голяма сложност 
и сроковете за издаване на разрешение 
и валидиране на всеки етап са по-
дълги, като по този начин на 
практика води до увеличаване на 
разходите и дори представлява 
заплаха за околната среда поради 
твърде голямата продължителност 
на инфраструктурните проекти.

Or. fr

Изменение 61
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Въпросите, свързани с околната 
среда, произтичащи от 
инфраструктурните проекти, не 
трябва да прикриват факта, че даден 
проект, независимо от неговата 
същност, ще окаже въздействие върху 
околната среда, и че трябва да се 
обърне внимание на връзката между 
полезността на проекта и неговото 
въздействие върху околната среда.

Or. fr

Изменение 62
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своето съобщение, озаглавено 
„Пътна карта за ефективно използване 

(5) В своето съобщение, озаглавено 
„Пътна карта за ефективно използване 
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на ресурсите в Европа“, Комисията пое 
ангажимент да отрази в по-голяма 
степен значението на ресурсната 
ефективност при преработването на 
Директива 2011/92/ЕС.

на ресурсите в Европа“, Комисията пое 
ангажимент да отрази в по-голяма 
степен значението на ресурсната 
ефективност и устойчивост при 
преработването на 
Директива 2011/92/ЕС.

Or. fr

Изменение 63
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В член 2 на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
биологичното разнообразие 
(„Конвенцията“), по която 
Европейският съюз е договорна страна, 
се изисква изготвянето на оценка, 
доколкото това е възможно и 
подходящо, на значителните 
неблагоприятни последици от проекти 
за биологичното разнообразие с оглед 
избягване или свеждане до минимум на 
тези последици. Тази предварителна 
оценка на въздействието следва да 
допринася за постигането на основната 
цел на Съюза, приета през 2010 г., за 
спиране на загубата на биологично 
разнообразие и влошаването на 
екосистемните услуги до 2020 г. и за 
тяхното възстановяване, когато това е 
възможно.

(7) В член 2 на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
биологичното разнообразие 
(„Конвенцията“), по която 
Европейският съюз е договорна страна, 
се изисква изготвянето на оценка на 
значителните неблагоприятни 
последици от проекти за биологичното 
разнообразие с оглед избягване или 
свеждане до минимум на тези 
последици. Тази предварителна оценка 
на въздействието следва да допринася за 
постигането на основната цел на Съюза, 
приета през 2010 г., за спиране на 
загубата на биологично разнообразие и 
влошаването на екосистемните услуги 
до 2020 г. и за тяхното възстановяване, 
когато това е възможно.

Or. fr

Изменение 64
Даниел ван дер Ступ
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В член 2 на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
биологичното разнообразие 
(„Конвенцията“), по която 
Европейският съюз е договорна страна, 
се изисква изготвянето на оценка, 
доколкото това е възможно и 
подходящо, на значителните 
неблагоприятни последици от проекти 
за биологичното разнообразие с оглед 
избягване или свеждане до минимум на 
тези последици. Тази предварителна 
оценка на въздействието следва да 
допринася за постигането на основната 
цел на Съюза, приета през 2010 г., за 
спиране на загубата на биологично 
разнообразие и влошаването на 
екосистемните услуги до 2020 г. и за 
тяхното възстановяване, когато това е 
възможно.

(7) В член 2 на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
биологичното разнообразие 
(„Конвенцията“), по която 
Европейският съюз е договорна страна, 
се изисква изготвянето на оценка, 
доколкото това е възможно и 
подходящо, на значителните 
неблагоприятни последици от проекти 
за биологичното разнообразие с оглед 
избягване или свеждане до минимум на 
тези последици. Тази предварителна 
оценка на въздействието може да 
допринася за постигането на основната 
цел на Съюза, приета през 2010 г., за 
спиране на загубата на биологично 
разнообразие и влошаването на 
екосистемните услуги до 2020 г. и за 
тяхното възстановяване, когато това е 
възможно.

Or. nl

Изменение 65
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предприетите мерки за избягване,
намаляване и, ако е възможно, 
премахване на значителни 
неблагоприятни последици върху 
околната среда трябва да допринесат за 
предотвратяване на влошаването на 
качеството на околната среда и нетната 
загуба на биологично разнообразие в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
в контекста на Конвенцията и с целите и 

(8) Предприетите мерки за избягване на 
значителни неблагоприятни последици 
върху околната среда трябва да 
допринесат за предотвратяване на 
влошаването на качеството на околната 
среда и нетната загуба на биологично 
разнообразие в съответствие с 
ангажиментите на Съюза в контекста на 
Конвенцията и с целите и действията на 
стратегията на Съюза за биологичното 
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действията на стратегията на Съюза за 
биологичното разнообразие до 2020 г.

разнообразие до 2020 г.

Or. fr

Изменение 66
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Изменението на климата ще 
продължи да причинява щети на 
околната среда и да пречи на 
икономическото развитие. 
Съответно, следва да бъде укрепена 
екологичната, социалната и 
икономическата устойчивост на 
Съюза, за да се намерят ефикасни 
решения за изменението на климата 
на територията на Съюза. Трябва да 
бъдат обмислени мерки за 
адаптиране към изменението на 
климата и смекчаване на 
последиците от него в редица 
области на законодателството на 
Съюза.

заличава се

Or. nl

Изменение 67
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Изменението на климата ще 
продължи да причинява щети на
околната среда и да пречи на 
икономическото развитие. Съответно, 

(9) Изменението на климата ще 
продължи да бъде заплаха за околната 
среда и да пречи на предвидимостта 
на икономическото развитие. 
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следва да бъде укрепена екологичната, 
социалната и икономическата 
устойчивост на Съюза, за да се намерят 
ефикасни решения за изменението на 
климата на територията на Съюза. 
Трябва да бъдат обмислени мерки за 
адаптиране към изменението на климата 
и смекчаване на последиците от него в 
редица области на законодателството на 
Съюза.

Съответно, следва да бъде укрепена 
екологичната, социалната и 
икономическата устойчивост на Съюза, 
за да се намерят ефикасни решения за 
изменението на климата на територията 
на Съюза. Трябва да бъдат обмислени 
мерки за адаптиране към изменението 
на климата и смекчаване на 
последиците от него в редица области 
на законодателството на Съюза.

Or. fr

Изменение 68
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Изменението на климата ще 
продължи да причинява щети на 
околната среда и да пречи на 
икономическото развитие. Съответно, 
следва да бъде укрепена екологичната, 
социалната и икономическата 
устойчивост на Съюза, за да се намерят 
ефикасни решения за изменението на 
климата на територията на Съюза. 
Трябва да бъдат обмислени мерки за 
адаптиране към изменението на климата 
и смекчаване на последиците от него в 
редица области на законодателството на 
Съюза.

(9) Изменението на климата ще 
продължи да причинява щети на 
околната среда и да пречи на 
икономическото развитие. Съответно, 
следва да бъде укрепена екологичната, 
социалната и икономическата 
устойчивост на Съюза, за да се намерят 
ефикасни решения за изменението на 
климата на територията на Съюза.
Незабавно трябва да бъдат обмислени 
мерки за адаптиране към изменението 
на климата и смекчаване на 
последиците от него в редица области 
на законодателството на Съюза.

Or. fr

Изменение 69
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Опитът показва, че в случай на 
извънредни ситуации спазването на 
разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС 
може да има неблагоприятни последици 
и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива по 
изключение за проекти, чиято 
единствена цел е реагирането на 
аварийни ситуации, при условие че 
необходимата информация, 
обосноваваща избора, се предоставя 
своевременно на Комисията и на 
заинтересованата общественост, 
както и при условие че са били 
разгледани всички други осъществими 
алтернативи.

Or. en

Обосновка

В духа на подхода на докладчика по становище в изменение 5, настоящото изменение 
има за цел да ограничи изключенията от директивата до конкретни и изключителни 
аварийни ситуации. Като се има предвид обаче, че то може да се прилага при 
извънредни ситуации, свързани с гражданската защита, при които навременните 
решения са от значение, не би било реалистично тази разпоредба да подлежи на 
предварително разрешение от Комисията, а по-скоро подходяща обосновка на случая 
и на направените избори следва да бъде предоставяна като задължително 
проследяване на случая.

Изменение 70
Виктор Боштинару

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 

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

и поради това следва да се предвиди 
разпоредба, позволяваща на държавите 
членки да не прилагат тази директива в
строго определени и ограничени 
случаи, когато това е необходимо.

Or. fr

Изменение 71
Петер Яр

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Във връзка с това директивата взема 
под внимание разпоредбите на 
Конвенцията от Еспо, които в случаи 
на трансгранични проекти 
задължават участващите държави 
взаимно да се уведомяват и 
консултират. При такива 
трансгранични проекти Комисията, 
където и когато е подходящо и 
възможно, играе по-активна и 
подпомагаща роля.

Or. en

Изменение 72
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При определянето на това дали се 
очакват съществени последици за 
околната среда, компетентните 
органи следва да установят кои са 
най-подходящите за целта критерии 
и да използват допълнителната 
информация, ако има такава на 
разположение, от други оценки, 
извършени съгласно 
законодателството на Съюза, за да 
бъде изпълнението на скрининговата 
процедура ефективно. В това 
отношение е подходящо да се уточни 
съдържанието на решението относно 
необходимостта от ОВОС, по-
специално в случаите, когато не се 
изисква оценка на въздействието 
върху околната среда.

заличава се

Or. fr

Изменение 73
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При определянето на това дали се 
очакват съществени последици за 
околната среда, компетентните органи 
следва да установят кои са най-
подходящите за целта критерии и да 
използват допълнителната информация, 
ако има такава на разположение, от 
други оценки, извършени съгласно 
законодателството на Съюза, за да бъде 
изпълнението на скрининговата 
процедура ефективно. В това 
отношение е подходящо да се уточни 
съдържанието на решението относно 
необходимостта от ОВОС, по-

(16) При определянето на това дали се 
очакват съществени последици за 
околната среда, компетентните органи 
могат да установят кои са най-
подходящите за целта критерии и да 
използват допълнителната информация, 
ако има такава на разположение, от 
други оценки, извършени съгласно 
законодателството на Съюза, за да бъде 
изпълнението на скрининговата 
процедура ефективно.
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специално в случаите, когато не се 
изисква оценка на въздействието 
върху околната среда.

Or. nl

Изменение 74
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При определянето на това дали се 
очакват съществени последици за 
околната среда, компетентните органи 
следва да установят кои са най-
подходящите за целта критерии и да 
използват допълнителната информация, 
ако има такава на разположение, от 
други оценки, извършени съгласно 
законодателството на Съюза, за да бъде 
изпълнението на скрининговата 
процедура ефективно. В това отношение 
е подходящо да се уточни съдържанието 
на решението относно необходимостта 
от ОВОС, по-специално в случаите, 
когато не се изисква оценка на 
въздействието върху околната среда.

(16) При определянето на това дали се 
очакват съществени последици за 
околната среда, компетентните органи 
трябва да установят ясно и точно кои 
са най-подходящите за целта критерии и 
да използват допълнителната 
информация, ако има такава на 
разположение, от други оценки, 
извършени съгласно законодателството 
на Съюза, за да бъде изпълнението на 
скрининговата процедура ефективно и
прозрачно. В това отношение е 
подходящо да се уточни съдържанието 
на решението относно необходимостта 
от ОВОС, по-специално в случаите, 
когато не се изисква оценка на 
въздействието върху околната среда.

Or. fr

Изменение 75
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) От компетентните органи следва да 
се изисква да определят обхвата и 

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

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

Or. en

Изменение 76
Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителното разглеждане на проектни алтернативи от изпълнителя в доклада 
му за околната среда може да доведе до значителни допълнителни усилия за него. По-
специално определянето на алтернативите с най-слабо въздействие върху околната 
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среда изисква внимателно и отнемащо много време разглеждане на проекти, които 
понастоящем не се планират и за които не е искано съгласие.

Изменение 77
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 78
Виктор Боштинару

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 

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

състоянието на околната среда, ако 
проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий), като средство за подобряване 
на качеството на процеса на оценка и за 
предоставяне на възможност за 
включване на екологични съображения 
на ранен етап от разработването на 
проекта.

Or. fr

Изменение 79
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 80
Николаос Хундис

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(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. 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. en

Обосновка

С цел да се засили възможността за задължително включване на алтернативите на 
проекта в доклада за околната среда.

Изменение 81
Николаос Хундис

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) За да се гарантира пълнотата, 
необходимото качество и 
независимостта на докладите 
относно околната среда, следва да се 
гарантира, че тези доклади са 
изготвени от независими, 
акредитирани и технически 
компетентни експерти по научно 
обективен начин и напълно 
независимо от изпълнителя и от 
самите компетентни органи.

Or. en
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Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се гарантира независимостта и 
професионализмът на експертите и да се избегне всяко влияние върху тях.

Изменение 82
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се осигури прозрачност и 
отчетност, от компетентния орган 
следва да се изисква да обосновава 
решението, когато издава разрешение за 
осъществяване на даден проект, че са 
взети предвид резултатите от 
проведените консултации и събраната 
релевантна информация.

(20) С цел да се осигури прозрачност и 
отчетност, компетентният орган 
може да обосновава решението, когато 
издава разрешение за осъществяване на 
даден проект, като посочи, че са взети 
предвид резултатите от проведените 
консултации и събраната релевантна 
информация.

Or. nl

Изменение 83
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се осигури прозрачност и 
отчетност, от компетентния орган 
следва да се изисква да обосновава 
решението, когато издава разрешение за 
осъществяване на даден проект, че са 
взети предвид резултатите от 
проведените консултации и събраната
релевантна информация.

(20) С цел да се осигури прозрачност и 
отчетност, от компетентния орган 
следва да се изисква да обосновава 
решението, по подробен и цялостен 
начин, когато издава разрешение за 
осъществяване на даден проект, като 
посочи, че са взети предвид резултатите 
от проведените консултации със 
заинтересованата общественост и 
цялата събрана релевантна 
информация. В случаите, когато това 
изискване не е правилно изпълнено, на 
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заинтересованата общественост 
следва да се осигури възможност за 
прилагане на правни средства за 
защита.

Or. fr

Изменение 84
Николаос Хундис

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 
първоначално предвиденото. Такова 
наблюдение не следва нито да дублира, 
нито да е в допълнение към 
наблюдението, изисквано съгласно 
други разпоредби от законодателството 
на Съюза.

(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 
първоначално предвиденото. Такова 
наблюдение не следва нито да дублира, 
нито да е в допълнение към 
наблюдението, изисквано съгласно 
други разпоредби от законодателството 
на Съюза. Когато наблюдението 
показва наличието на непредвидени 
неблагоприятни последици, следва да 
се предвидят подходящи коригиращи 
действия.

Or. en

Обосновка

Когато наблюдението показва, че има неблагоприятни последици, изпълнителят е 
отговорен за предприемането на корективни мерки за отстраняване на проблема.
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Изменение 85
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Участието на обществеността 
при вземането на решения на ранен 
етап е от решаващо значение за 
гарантиране, че при вземането на 
решения ще се обръща внимание на 
становищата и проблемите, които 
могат да бъдат свързани с тези 
решения, като по този начин се 
увеличава отговорността и 
прозрачността на процеса на вземане 
на решения, подобрява се 
същностното качество на 
решенията и се допринася за 
информирането на обществеността 
относно проблемите, свързани с 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Допълнение към изменение 7, внесено от докладчика по становище, което включва 
елемента, че участието на обществеността във вземането на решения следва да бъде 
още на ранен етап, за да се гарантира ефективността на участието и 
положителният принос.

Изменение 86
Даниел ван дер Ступ

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 

(27) При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
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документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

документи по подходящ начин на 
Съвета.

Or. nl

Изменение 87
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да се гарантира 
високо равнище на опазване на околната 
среда и човешкото здраве чрез 
установяване на минимални изисквания 
за оценката на въздействието върху 
околната среда на проектите, не може да 
бъде постигнато в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно, 
предвид обхвата, сериозността и 
трансграничният характер на 
екологичните проблеми, които трябва да 
бъдат разгледани, може да бъде 
постигната по-добре на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да се гарантира 
високо равнище на опазване на околната 
среда и човешкото здраве чрез 
установяване на минимални изисквания 
за оценката на въздействието върху 
околната среда на проектите, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно, 
предвид обхвата, сериозността и 
трансграничния характер на 
екологичните проблеми, които трябва да 
бъдат разгледани, може да бъде 
постигната по-добре на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 88
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да се гарантира 
високо равнище на опазване на околната 
среда и човешкото здраве чрез 
установяване на минимални изисквания 
за оценката на въздействието върху 
околната среда на проектите, не може да 
бъде постигнато в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно, 
предвид обхвата, сериозността и 
трансграничният характер на 
екологичните проблеми, които трябва да 
бъдат разгледани, може да бъде 
постигната по-добре на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(28) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да се гарантира 
високо равнище на опазване на околната 
среда, човешкото здраве и качеството 
на живот чрез установяване на 
минимални изисквания за оценката на 
въздействието върху околната среда на 
проектите, не може да бъде постигната
в достатъчна степен от държавите 
членки и следователно, предвид 
обхвата, сериозността и трансграничния
характер на екологичните проблеми, 
които трябва да бъдат разгледани, може 
да бъде постигната по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, предвиден 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Or. en

Обосновка

Приемането на допълнението на докладчика по становище във внесеното от него 
изменение 9 поставя качеството на живота след човешкото здраве в рамките на 
логичното изброяване на целите.

Изменение 89
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

изграждане на други инсталации или 
схеми,

- разрушителни работи на строежа 
или на инсталации или схеми,

- друга намеса в естествената околна 
среда и ландшафта, включително 
добив на природни ресурси.

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, разпоредбата 
трябва да изяснява, че ОВОС е необходима за разрушаване или извеждане от 
експлоатация, но само когато решението за такова разрушаване е в процес на 
разглеждане. Трябва да се избягва още първоначалната ОВОС за извършването на 
строителни работи да включва задължението за предоставяне на информация 
относно бъдещо извеждане от експлоатация, което може да стане (или да не стане) 
след 30 години. Необходимата информация не би била на разположение на такъв 
ранен етап.

Изменение 90
Маргрете Аукен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) буква в) от параграф 2 се заменя 
със следния текст:
в) „разрешение за осъществяване“ 
означава решението на компетентния 
орган или органи, което дава право 
на възложителя да започне проекта, 
без да се засяга правото на 
своевременна процедура за 
преразглеждане пред съд в 
съответствие с разпоредбите на 
член 11.

Or. en
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Обосновка

Това изменение цели да измени първоначалния текст на Директива 2011/92/ЕС 
относно „разрешението за осъществяване“, за да се гарантира, че проектът няма да 
започне преди да му е дадена зелена светлина от компетентните органи и че няма 
съдебни процедури, които са в ход.

Изменение 91
Петер Яр

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б) – уводна частДиректива 2011/92/ЕС
Член 1 – параграф 2 – букви еа) и еб) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 2 се добавя следното 
определение:

б) в параграф 2 се добавят следните 
определения:

Or. en

Изменение 92
Виктор Боштинару

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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 

„оценка на въздействието върху 
околната среда“ означава процесът на 
изготвяне на доклад относно околната 
среда за даден публичен или частен 
проект от  експерт, независим както 
от компетентния орган, така и от
изпълнителя на проекта, провеждане 
на задължителни консултации 
(включително с обществеността и 
компетентните органи в областта на 
околна среда), отчитането на доклада 
относно околната среда и резултатите от 
консултациите при процедурата по 
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съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.“

издаване на разрешение, както и 
предоставянето на информация за 
решението в съответствие с 
разпоредбите на членове 5—10.

Or. fr

Изменение 93
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„съвместни процедури“: в рамките на 
съвместната процедура 
компетентният орган издава една 
оценка на въздействието върху 
околната среда, включваща оценките 
на един или повече органи, без да се 
засягат други разпоредби на друго 
релевантен законодателство на ЕС.

Or. en

Изменение 94
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„опростяване“ означава намаляване 
на формулярите и създаване на 
съвместни процедури и инструменти 
за координация, за да се интегрират 
оценките, направени от съответните 
органи. Опростяването също така 
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означава установяване на общи 
критерии, съкращаване на сроковете 
за представяне на докладите и 
засилване на обективните и научните
оценки.

Or. en

Изменение 95
Маргрете Аукен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„независим“ означава способен да 
гарантира техническа/научна 
обективност, без получаване на 
насоки или въздействие от страна на 
компетентния орган, изпълнителя на 
проекта и/или националните, 
регионалните и местните органи.

Or. en

Обосновка

Приемането на новия текст на докладчика по становище във внесеното от него 
изменение 13 се отнася до националните органи, като се използват по-общи термини, 
които могат по-добре да съответстват на различните административни структури 
в различните държави членки, и като се посочва регионалното и местното равнище, 
тъй като често именно на тези равнища се вземат съответните решения.

Изменение 96
Кристина Гутиерес-Кортинес

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

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

Or. en

Обосновка

Видимото въздействие е от съществено значение, когато се отнася, наред с другото, 
до бреговете.

Изменение 97
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2011/92/ЕС
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, ако считат, че 
такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели, при условие 
че те са оценили правилно всички 
други възможни алтернативи и 
обосноват окончателния избор пред 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Следвайки внесените от докладчика по становище изменения 17 и 1 от настоящия 
набор от изменения, това изменение цели да предотврати злоупотребата с 
изключенията от директивата по причини, свързани с националната отбрана, или при 
извънредни ситуации. Обаче, предвид прилагането при евентуални извънредни 
ситуации, свързани с гражданската защита, при които навременните решения са от 
значение, провеждането на обществени консултации едва ли би могло да се 
гарантира. По-скоро подходящ изглежда подходът на предоставяне на Комисията на 
подходяща обосновка на случая и на направения избор като задължително 
проследяване на случая.

Изменение 98
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – уводна част
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 2, параграф 3 се заменя със 
следния текст:

(2) В член 2, параграфи 3 и 4 се 
заменят със следния текст:
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Or. en

Обосновка

Като се има предвид промяната и разширяването на параграф 3 от член 2 от 
Директива 2011/92/ЕС в предложението на Комисията, се предлага да се премахне 
параграф 4 от член 2 в съществуващия текст на директивата.

Изменение 99
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Изменение 100
Маргрете Аукен
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Проекти, включително проекти с 
трансгранично въздействие, за които 
задължението за изготвяне на оценки на 
въздействието върху околната среда 
възниква едновременно от настоящата 
директива и друг законодателен акт на 
Съюза, се подчиняват на координирани 
или общи процедури, в съответствие с 
всички изисквания на съответното 
законодателство на Съюза. Прилага се 
най-строгото законодателство.

Or. en

Обосновка

Това изменение е същото като изменение 19, внесено от докладчика по становище, 
включващо уточнението, че всички изисквания на съответните различни приложими 
законодателства трябва да бъдат изпълнени. Това, както и първоначалното 
изменение, включва позоваването на трансграничното въздействие и използването на 
най-строгото законодателство.

Изменение 101
Даниел ван дер Ступ

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) население и човешко здраве;
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(**);

Or. nl

Изменение 102
Филип Булан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
2011/92/EС
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) земя, почва, вода, въздух;

Or. fr

Изменение 103
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Оценката на прякото и непрякото въздействие на даден проект върху изменението на 
климата ще породи сериозни затруднения. Потенциалният ефект върху изменението 
на климата трябва да се оценява на по-глобално равнище, а не на равнището на 
отделните проекти.
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Изменение 104
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт;

в) материални активи, културно 
наследство и ландшафт в 
съответствие с член 3 от Договора за 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 105
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
2011/92/EС
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) взаимодействието между факторите, 
посочени в букви а), б) и в).

г) взаимодействието между факторите, 
посочени в букви а), б) и в), както и 
кумулативните и трансграничните
ефекти на тези фактори;

Or. fr

Изменение 106
Адина-Йоана Вълян

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

-а) параграф 2 се изменя, както 
следва:
„2. При спазването на член 2, 
параграф 4 за проектите, изброени в 
приложение II, държавите членки 
вземат решение относно това, дали 
проектът да бъде предмет на оценка в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5—10.
Изпълнителят на проекта може да 
избере дали проектът да бъде 
предмет на оценка в съответствие с 
членове 5—10.
Държавите членки определят това 
чрез:
а) разглеждане на всеки отделен 
случай,
или
б) прагове или критерии, определени 
от държавата членка.

Or. en

Обосновка

Възможността проектите от приложение II направо да преминават през ОВОС 
следва да се насърчава, тъй като може да спести време на изпълнителя на проекта, 
като същевременно се гарантира прозрачност.

Изменение 107
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква аа) (нова)
2011/92/EС
Член 4 – параграф 2а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) След параграф 2 се добавя 
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следният параграф:
„2a. За да се въведат прагове и 
критерии за целите на параграф 2, 
държавите членки трябва да се 
стремят да определят минимални 
прагове и критерии с минимални 
ограничения, с цел да не се изключи 
нито един публичен или частен 
проект, който би могъл да окаже 
значително въздействие върху 
околната среда;“

Or. fr

Изменение 108
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За проектите, изброени в приложение ІІ, 
с изключение на проекти, които не 
отговарят на съответния праг или 
критерий, определен от държавата 
членка съгласно параграф 2, буква б),
изпълнителят на проекта предоставя 
информация за характеристиките на 
проекта, неговото потенциално 
значително въздействие върху 
околната среда и предвидените мерки за 
избягване и намаляване на значителните 
последици.

Or. en

Обосновка

The aim of the &quot;screening&quot; process is to determine whether there is a potential 
significant impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant 
impact will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information required by the &quot;screening&quot; procedure is a duplication/anticipation 



PE510.694v02-00 38/77 AM\936912BG.doc

BG

of the Environment Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of 
the EIA &quot;scoping&quot; process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening 
phase. This is in conflict with Commission&apos;s aim to suppress unnecessary 
administrative burden. Moreover, that the scope of new criteria to be used by the competent 
authority in the &quot;screening&quot; process (Annex III) for Annex II projects implies that 
developers will have to provide as much information for Annex II projects as in the 
traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the case, the objective of 
simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested to avoid redundancies 
between the screening and scoping processes. Also important is the fact that some 
information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Изменение 109
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. За проектите, изброени в 
приложение II, компетентният орган 
взема под внимание критериите за 
подбор, свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Подробен списък 
на критериите за подбор, които следва 
да се използват, е даден в 
приложение III.

Or. en

Обосновка

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
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that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Изменение 110
Виктор Боштинару

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато се извършва оценка на всеки 
случай поотделно или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на 
параграф 2, компетентният орган взема 
под внимание критериите за подбор, 
свързани с характеристиките и 
местоположението на проекта и 
неговото потенциално въздействие 
върху околната среда. Резултатите от 
тази оценка трябва да бъдат 
публично оповестени, като за 
заинтересованата общественост 
трябва да съществува възможност за 
прилагане на правни средства за 
защита. Подробен списък на 
критериите за подбор, които следва да 
се използват, е даден в приложение III.

Or. fr

Изменение 111
Адина-Йоана Вълян

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



PE510.694v02-00 40/77 AM\936912BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„5. Компетентният орган дава своето
определение съгласно параграф 2 , като 
отчита информацията, предоставена 
от изпълнителя на проекта съгласно 
параграф 3, отчитайки, когато е 
целесъобразно, резултатите от 
проучванията, предварителните 
проверки или оценки на последиците за 
околната среда, произтичащи от 
изпълнението на друго законодателство 
на Съюза. Когато компетентният 
орган определи, че не трябва да се 
извършва оценка на въздействието 
върху околната среда съгласно
членове 5—10, тогава това 
определение се предоставя на 
обществеността. В противен случай 
— определението съгласно параграф 2:

Or. en

Обосновка

Позоваването на праговете не носи добавена стойност и прави разпоредбата по-
малко ясна. По-ясно е да се посочи, че ако се счете, че не е необходима оценка на 
въздействието върху околната среда, това решение ще бъде публично оповестено. 
Дублиранията между процеса на скрининг и процеса на определяне на обхвата следва 
да се избягват.

Изменение 112
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) обяснява кои от критериите, 
посочени в приложение III, са взети под 
внимание;
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Or. en

Изменение 113
Виктор Боштинару

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 114
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

повече от 3 месеца; в този случай 
компетентният орган информира 
изпълнителя на проекта за причините, 
които налагат удължаването, и датата, 
на която се очаква неговото 
определение.

Or. de

Изменение 115
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Изменение 116
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

които са били оценени от 
изпълнителя на проекта. Подробен 
списък с информацията, която трябва да 
бъде включена в доклада относно 
околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. de

Изменение 117
Виктор Боштинару

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

по-добре на различни равнища, 
включително на равнище планиране, 
или да се основава на други изисквания 
за оценката. Подробен списък с 
информацията, която трябва да бъде 
включена в доклада относно околната 
среда, е даден в приложение IV.

Or. fr

Изменение 118
Кристина Гутиерес-Кортинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на други изисквания за оценката. 
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде включена в доклада 
относно околната среда, е даден в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 119
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator&apos;s organisation 
where the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or 
function&apos;s independence.
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Изменение 120
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 121
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отделните етапи на процедурата и 
тяхната продължителност;

заличава се

Or. de

Изменение 122
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) необходимите алтернативи по 
отношение на предложения проект, 
които са били оценени от 
изпълнителя на проекта;

Or. de

Изменение 123
Маргрете Аукен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) алтернативите по отношение на 
предложения проект и неговите 
специфични характеристики, 
включително базовата алтернатива, 
като се отчитат последиците за 
околната среда;

Or. en

Обосновка

Това е същото изменение като изменение 27, внесено от докладчика по становище, 
включващо уточнението, че изучаването на базовия сценарий (на вероятното 
развитие на съответната околна среда при отсъствието на проекта) трябва да бъде 
включено като алтернатива, служеща като еталон за определяне на очакваното 
въздействие на проекта.

Изменение 124
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 125
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
2011/92/EС
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 трябва да се 
увери, че докладът е изготвен или
проверен от акредитирани и технически 
компетентни експерти, както е посочено 
в параграф 3 от настоящия член. 
Последващи искания за допълнителна 
информация могат да бъдат отправяни 
към изпълнителя на проекта само ако са 
обосновани от възникването на нови 
обстоятелства и ако са надлежно 
обяснени от компетентния орган.

Or. fr

Изменение 126
Адина-Йоана Вълян

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

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

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

Or. en

Обосновка

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator&apos;s organisation 
where the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or 
function&apos;s independence.

Изменение 127
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) изпълнителят на проекта може също 
да поиска докладът относно околната 
среда да е изготвен от независими 
експерти.

Or. en
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Обосновка

Изискването за викане на външен компетентен експерт за всякаква информация за 
околната среда създава значителни проблеми: това ще попречи на средните и 
големите дружества да имат необходимия вътрешен експертен опит и икономически 
ще погуби малките дружества. Съществуват опасения, че за определени въпроси 
просто не би имало наличие на „компетентни експерти“ в някои държави и/или в 
рамките на консултантската общност. „Независимият експерт“ е компетентно 
лице/орган, който е независим от проверяваната работа и от ръководството на 
лицата, чиято работа се проверява.

Изменение 128
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 129
Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Член 1 – параграф 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 

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

включени от изпълнителя на проекта в 
изготвянето на доклада относно 
околната среда.

Or. en

Изменение 130
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Подробни договорености за 
включването и избора на независими 
експерти (например изисквана 
квалификация, възлагане на оценката, 
лицензиране и санкции за лишаване от 
права) се определят от държавите 
членки в съответствие с 
разпоредбите на параграф 4.

Or. en

Изменение 131
Виктор Боштинару

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
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държавите членки. държавите членки. Европейската 
комисия си запазва правото на 
проверка относно степента на 
независимост на експертите, както и 
правилното протичане на 
процедурата по тяхното избиране.

Or. fr

Изменение 132
Хайнц К. Бекер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б) – уводна част2012/0297
Членове 7 и 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 7: б) добавят се следните параграфи 7 и 
8:

Or. en

Изменение 133
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

такъв случай компетентният орган 
информира изпълнителя на проекта за 
причините, които налагат удължаването.

Or. en

Изменение 134
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 135
Хайнц К. Бекер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Независимо от който и да било 
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текущ конкретен проект, подлежащ 
на оценка на въздействието върху 
околната среда, държавите членки 
гарантират, че данните за контакт и 
лесният и бърз достъп до органа или 
органите, който/които обикновено 
отговаря(т) за изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
настоящата директива, са на 
разположение на обществеността по 
всяко време.

Or. en

Обосновка

Така за обществеността ще бъде по-лесно да се обърне към органите, наред с 
другото, за да се осведоми относно евентуалното изискване даден бъдещ проект да 
бъде предмет на процедура за ОВОС дори още преди да е взето решението дали да се 
прилагат членове 5—10 от настоящата директива. Това ще доведе до непрекъсната 
информация и ангажираност на обществеността и евентуално би могло да 
предотврати възможността проектите, които е следвало да подлежат на ОВОС 
съгласно настоящата директива, да не бъдат подложени на тази процедура.

Изменение 136
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б)
2011/92/EС
Член 6 – параграф 7а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a За да се осигури ефективното 
участие на заинтересованата 
общественост, упоменато в 
параграф 4, в процеса на вземане на 
решения, компетентният(ите) 
орган(и) трябва да демонстрира(т), 
че е(са) взели(и) под внимание 
коментарите и становищата на 
обществеността. Трябва да се 
проведе истинско обсъждане, на 
което компетентният(ите) орган(и) 
да отговори(ят) на всички въпроси, 
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отправени от заинтересованата 
общественост.

Or. fr

Изменение 137
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
2011/92/EС
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 коментарите, 
становищата, въпросите и 
отговорите, получени в съответствие с 
членове 6 и 7;

Or. fr

Изменение 138
Виктор Боштинару

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За проекти, които могат да имат 
значителни трансгранични последствия, 
компетентният орган взема под 
внимание коментарите, получени от 
засегнатите държави членки по време на 
консултации, проведени в съответствие 
с член 7.

Or. fr
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Изменение 139
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 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 изпълнителят на 
проекта, преценяват дали да откажат 
да дадат разрешение на проекта или
докладът относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, трябва да 
бъде променен, и проектът изменен, за 
да се избегнат или намалят тези 
неблагоприятни последици и дали са 
необходими допълнителни мерки за 
смекчаване и компенсация.

Or. en

Обосновка

Когато се споменават възможностите за компетентните органи след извършването 
на оценка за определяне на значителните отрицателни въздействия върху околната 
среда, сред съществуващите възможности заслужава да се спомене тази за 
отказване да се издаде разрешение за осъществяване.

Изменение 140
Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
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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, 
където е целесъобразно, мерки за 
наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, както по време на етапа на 
строеж, така и по време на етапа на 
експлоатация, с цел изготвяне на 
оценка на изпълнението и очакваната 
ефективност на мерките за смекчаване и 
компенсация и за установяване на 
евентуални непредвидими 
неблагоприятни последици и/или нетна 
загуба на биологично разнообразие и 
улесняване на корективните 
действия.

Or. en

Изменение 141
Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Член 1 – параграф 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. 
Констатациите от подобно 
наблюдение се предоставят на 
компетентния орган. Ако 
съществуват подходящи мерки за 
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наблюдение, произтичащи от други 
законодателни актове на Съюза, те 
могат да бъдат използвани.

Or. en

Изменение 142
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 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. 
Констатациите от такова 
наблюдение на етапа на строеж и на 
етапа на експлоатация се 
предоставят на компетентния орган 
и активно се разпространяват в 
съответствие с Директива 2003/4/ЕО.

Or. en

Обосновка

Това е същото изменение като изменение 33, внесено от докладчика по становище, 
обаче включващо уточнението, че наблюдението следва да се извършва на етапа на 
строеж и на етапа на експлоатация и че след като данните бъдат събрани от 
компетентния орган, той трябва да гарантира публикуването им съгласно 
разпоредбата на Директива 2003/4/ЕO относно обществения достъп до информация 
за околната среда.

Изменение 143
Адина-Йоана Вълян
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато наблюдението показва 
наличието на значителни 
непредвидени неблагоприятни 
последици, от изпълнителя на 
проекта се изисква предприемането 
на корективни действия.

Or. en

Изменение 144
Маргрете Аукен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато наблюдението показва 
наличието на непредвидени 
неблагоприятни последици, от 
изпълнителя на проекта се изисква 
предприемането на корективни 
действия. Държавите членки 
гарантират, че националните закони 
се прилагат, когато изпълнителите 
на проект, технически 
компетентните експерти и/или 
националните експерти могат да 
подлежат на наказания и/или 
санкции, в случаите, когато 
непредвидените неблагоприятни 
последици за околната среда са 
резултат от небрежност или 
сериозно нарушение на стандартите 
за акредитация. Предложенията на 
изпълнителя на проект за 
корективни действия се оповестяват 
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публично и се одобряват от 
компетентния орган или органи, 
който/които гарантира(т) 
спазването им.

Or. en

Обосновка

Това изменение е същото като изменение 34, внесено от докладчика по становище, 
като се подчертава необходимостта потенциалните задължения да са правилно 
установени с национални закони и правилно прилагани.

Изменение 145
Петер Яр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 146
Маргрете Аукен

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

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

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

Or. en

Обосновка

В интерес както на изпълнителите на проекти, така и на обществеността е всички 
административни процедури, свързани с издаването на разрешението за 
осъществяване и различните възможни последващи действия, да се извършват, като 
се намалят забавянията. Информационната част следва да има ясен максимален срок 
за тази цел.

Изменение 147
Маргрете Аукен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Важно е компетентните органи да информират обществеността относно правото 
си да започнат оспорване по съдебен ред съгласно съществуващия член 11 от 
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Директива 2011/92/ЕС и да предоставят съответната информация за тази цел.

Изменение 148
Виктор Боштинару

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а)
2011/92/EС
Член 9 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) заинтересованата общественост 
трябва да има право да изрази 
несъгласие с предоставената 
информация и държавата членка 
трябва да се увери, че е налице 
ефективна възможност за защита 
срещу взетото решение;

Or. fr

Изменение 149
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

Разпоредбата не е ясна и нито смисълът, нито последствията могат да бъдат 
правилно установени. Ако смисълът е да се оповестява информацията преди 
съобщаването на окончателното решение на изпълнителя на проекта, тогава 
разпоредбата трябва да бъде отменена. С такива разпоредби би могло да се 
злоупотребява за корупционни цели.

Изменение 150
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б) – уводна част
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 – параграфи 3а и 3б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 3: б) добавят се следните параграфи 3, 4 
и 5:

4. Обществеността може да оспорва 
по съдебен ред, включително чрез 
искане за спиране на действието му, 
разрешението за осъществяване, 
като започне съдебно производство в 
сроковете съгласно националното 
законодателство и с максимално 
закъснение от три месеца след като 
издаването на официалното решение 
на компетентния орган е било 
надлежно публикувано.
5. Компетентните орган или органи 
гарантират, че проектите с 
разрешение за осъществяване не 
могат да започнат преди изтичането 
на срока за оспорване по съдебен ред.

Or. en

Обосновка

Параграф 4 в основата си е предложеното от докладчика по становище изменение 37 
с леки нюанси във връзка със съответствието на процедурата с националното 
законодателство и задължението на органите по подходящ начин да оповестят 
решението си публично. Параграф 5 е извлечен от обосновката на докладчика и има за 
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цел да гарантира, че проектите, въпреки че за тях вече е предоставено разрешение за 
осъществяване, не стартират преди да изтече крайният срок за оспорване по съдебен 
ред.

Изменение 151
Хайнц К. Бекер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) След член 9 се добавя следният 
член:
„(9а) Държавите членки гарантират, 
че компетентният орган или органи, 
при изпълнение на задълженията, 
произтичащи от настоящата 
директива, не се намират в конфликт 
на интереси съгласно което и да било 
обвързващо за тях законодателство.“

Or. en

Обосновка

Това ще бъде по-силна гаранция за обективността и безпристрастността на 
съответните органи и е една от поуките, които трябва да бъдат извлечени от 
специалния доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент от 14 май 
2012 г. относно разширяването на летището във Виена. В този случай Комисията 
правилно твърди, че ѝ е липсвало правно основание да разгледа твърденията на 
гражданите и на омбудсмана за явен конфликт на интереси от страна на 
компетентен орган.

Изменение 152
Маргрете Аукен

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

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

Or. en

Обосновка

Като по-нататъшно развиване на първоначалния текст на Директива 2011/92/ЕС, е 
важно да се предоставят на обществеността максимални гаранции, за да може да се 
оспорва законосъобразността на административните решения — както по 
материални, така и по процесуални причини — преди започването на проекта. 
Механизмът за спиране на действието на разрешението е една от тези гаранции, за 
да се гарантира, че няма нанесени щети на околната среда преди 
законосъобразността на решението да бъде ратифицирана от съдилищата.

Изменение 153
Петер Яр

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9а (нова)Директива 2011/92/ЕС
Член 11 – параграфи 5а и 5б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Член 11 се изменя, както следва:
а) добавя се следният параграф 6:
„(6) Държавите членки могат да 
предвидят, че дадено нарушение на 
процедурните и формалните правила 
не засяга законосъобразността на 
разрешението за осъществяване, ако 
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решението вероятно не би било 
различно и без нарушението. Такъв 
по-специално е случаят, когато:
а) в случаите, в които съгласно 
настоящата директива се изисква 
участие от страна на 
компетентните органи или 
обществеността, на отделните лица 
или органи не им е била дадена 
възможността да участват, но 
засегнатите интереси са били 
незначителни или са били взети под 
внимание в решението,
б) данните, посочени в член 9, 
параграф 1, са непълни, или
в) уведомлението, изисквано съгласно 
настоящата директива, е било 
направено по погрешен начин, но 
целта, за която се е изисквало 
уведомлението, все пак е била 
изпълнена.
Това не засяга правото на държавите 
членки да предвидят в националното 
си законодателство, че освен 
формална грешка, трябва да е налице 
и нарушение на закона.“
б) добавя се следният параграф 7:
„(7) Държавите членки могат да 
предвидят, че неправилно 
извършените процедурни стъпки 
могат да бъдат и правилно 
извършени, след като решението е 
било прието, ако процедурната 
грешка не е сериозна и не засяга 
основите на проекта. Държавите 
членки гарантират, че 
компетентните органи също вземат 
ново решение, резултатът от което 
остава открит, в случай на 
последваща корекция на процедурна 
стъпка, при която е възникнала 
грешка.“ 

Or. de
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Изменение 154
Адина-Йоана Вълян

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Ако Директивата за ОВОС, по предложение на Комисията, е трябвало да направи 
критериите за определяне на обхвата (както са определени в приложения IIа, III и IV) 
задължителни и универсални, тогава делегираните правомощия на Комисията 
(член 12а) не биха били подходящият инструмент за изменение на тези приложения. В 
такъв случай тези критерии биха били съществена част от директивата и следва да 
се изменят единствено съгласно обикновената законодателна процедура. Или се 
преразглежда използването на делегирани актове, или критериите в приложенията 
започват да служат само като ориентир.

Изменение 155
Ана Миранда

Предложение за директива
Приложение 1 – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I – параграф 4а (нов)



PE510.694v02-00 70/77 AM\936912BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В приложение І се вмъква 
следният параграф:
4a. Открити рудници и подобни 
открити добивни дейности.

Or. en

(Приемането на това изменение автоматично премахва „откритите рудници“ от
параграф 2, буква а) („РУДОДОБИВ“) от приложение II към Директива 2011/92/ЕС)

Обосновка

Поради естеството на тази дейност със замърсяващи въздействия върху земята, 
водата и въздуха, свързаните с такава дейност проекти следва по подразбиране да 
подлежат на оценка на въздействието върху околната среда и следователно да бъдат 
включени в приложение I към директивата.

Изменение 156
Роджър Хелмър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В параграф 2, буква г) от 
ПРИЛОЖЕНИЕ II се добавя следната 
подточка:
„(iv) сондажи за проучване и оценка на 
петрол и/или природен газ в скални 
образувания.“

Or. en

Обосновка

За да може проучването на шистов газ и нефт да напредва, сондажите за целите на 
проучването следва да отговарят само на изискванията за регулиране, посочени в 
приложение II. Извличането на шистов газ и нефт естествено ще попадне в обхвата 
на съществуващото приложение I, член 14 „Добив на нефт и природен газ за 
търговски цели, когато добиваното количество надвишава 500 тона нефт на ден и 
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500 000 кубически метра газ на ден.“

Изменение 157
Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Приложение 1 – точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение 2 – параграф 2 – точка г) – подточка iiiа) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В параграф 2, буква г) от 
ПРИЛОЖЕНИЕ II се добавя следната 
подточка:
„iv) проучване за петрол и/или 
природен газ в пласт от газоносни 
шисти или други седиментни скални 
образувания, чието равнище на 
пропускливост и порьозност е 
подобно или по-ниско,“

Or. en

Обосновка

Позоваването на шистовия газ в приложение II изяснява задължението за 
проучвателни дейности за шистов газ в съответствие с Обяснителната бележка на 
Комисията „относно прилагането на Директивата за ОВОС за проекти, свързани с 
проучването и експлоатацията на неконвенционални въглеводороди“ (декември 
2011 г.). То също така предлага конкретен правен отговор на Резолюция 2011/2309 на 
ЕП от ноември 2012 г., в която ЕП поиска да има на разположение по-точни, 
актуални и изчерпателни научни данни за шистовия газ, а това може да е възможно 
само чрез разрешаване на проучвателните дейности за шистов газ.

Изменение 158
Кристина Гутиерес-Кортинес

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

Or. en

Изменение 159
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Приложение I – точка 1
2011/92/EС
Приложение II.А – 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, с оглед на екологичната 
чувствителност на географските 
области, които е вероятно да бъдат 
засегнати.

Or. fr

Изменение 160
Адина-Йоана Вълян

Предложение за директива
Приложение 1 – 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 

е) рискът от възникване на естествени и 
причинени от човека бедствия, както и 
рискът от инциденти, конкретно по 
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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;

отношение на хидроморфологичните 
промени, веществата или технологиите 
или живите организми, използвани при 
конкретни повърхностни и подземни 
условия или разумни алтернативни 
приложения, и по отношение на 
вероятността от аварии или бедствия и 
уязвимостта на проекта за тези рискове;

Or. en

Изменение 161
Кристина Гутиерес-Кортинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) 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);

й) 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), 
подземните води, когато е 
приложимо, въздуха и биологичното 
разнообразие (качество и количество на 
популацията и влошаване и 
разпокъсаност на екосистемите);

Or. en

Изменение 162
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
2011/92/EС
Приложение III – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 163
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
2011/92/EС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) планински и горски райони; заличава се

Or. fr

Изменение 164
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
2011/92/EС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 165
Кристина Гутиерес-Кортинес
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Предложение за директива
Приложение 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – параграф 2 – буква в) – подточка viii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 166
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІІІ – параграф 2 – буква в) – подточка viii б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) земетръсни райони или такива с 
висок риск от природно бедствие.

Or. en

Изменение 167
Кристина Гутиерес-Кортинес

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

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 
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етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация;

етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация и на разрушаване, ако е 
приложимо.

Or. en

Изменение 168
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
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 разгледаните 
алтернативи;

Or. fr

Изменение 169
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
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 

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

проект;

Or. fr


