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КРАТКА ОБОСНОВКА

През годините комисията по петиции е получавала множество петиции, които се 
отнасят до някои слабости и широко разпространени несъответствия в прилагането на 
действащата Директива за ОВОС. Комисията включва много от тези петиции в 
процедурите за нарушение, стартирани срещу държави членки, които не спазват 
действащите разпоредби. Следователно комисията по петиции приветства 
възможността за използване на многото получени и разгледани жалби като основа за 
своята работа, опитвайки се да осигури една по-ясна и по-ефективна директива за 
бъдещето.

В продължение на много години вече Директивата за ОВОС представлява основен 
инструмент за опазване на околната среда в Европа, но тя все още не се прилага 
правилно във всички държави членки, нито се спазва изцяло по отношение на всички 
местни проекти. Налице са доста области, в които се изисква известно подобрение, 
особено по отношение на участието на обществеността на всички етапи от 
изпълнението на проектите, по-висока степен на прозрачност, необходимостта от 
независима и обективна отчетност, по-ясни разпоредби относно опазването на 
националното наследство, ясен механизъм, отдаващ предпочитание на най-
екологосъобразните решения, правна защита със суспензивно действие, както и ясна 
забрана на всякакви сериозни неблагоприятни последици за околната среда, и най-вече 
по-добро определяне на приоритетите във връзка с екологичните изисквания.

Наистина твърде често се случва силни финансови интереси във връзка с големи 
инфраструктурни проекти да оказват неблагоприятно въздействие върху вземането на 
политически решения на местно, регионално и национално равнище за сметка на 
околната среда. В този контекст подобряването на Директивата за ОВОС е от 
съществено значение, за да се гарантира пълно спазване на правата на европейските 
граждани и изпълнение на поетите от Европейския съюз ангажименти в съответствие с 
очакванията на гражданите във връзка с подобряване на биологичното разнообразие, 
предотвратяване на евентуални драматични промени в климата, както и осигуряване на 
по-добър баланс между усъвършенстването на инфраструктурата и екологичните 
изисквания. Директивата за ОВОС има естествена връзка с някои други директиви, и 
по-специално с директивите за птиците и местообитанията, както и с директивите за 
управление на отпадъците. Приложенията трябва да бъдат подложени на пълна 
повторна оценка, по-специално по отношение на приоритетите в тези области.

Докладчикът приветства цялостния подход във връзка с Директивата за ОВОС, като в 
бъдеще тя ще включва и други свързани области на политиката, като например 
биологичното разнообразие и изменението на климата. С оглед на по-голяма яснота и 
подкрепа на аргументите, той предлага редица изменения за гарантиране на най-високо 
равнище на опазване на околната среда:

- заличаване на дерогациите, свързани с конкретни национални законодателни актове;

- обществеността да има правото да участва в процедурите за анализ и определяне на 
обхвата;
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- решенията, свързани с анализ и определяне на обхвата, следва да подлежат на пряк и 
своевременен съдебен контрол;

- на ОВОС да бъдат подлагани цели проекти (а не само частични проекти, което е 
известно като „фрагментиране на информацията“);

- задължително използване на независими „акредитирани и технически компетентни 
експерти“ от изпълнителя на проекта или от компетентния орган;

- гарантиране, че мониторингът включва етапа на строеж, както и етапа на 
експлоатация, че информацията за него се предоставя на компетентния орган и 
резултатите се оповестяват публично;

- от изпълнителя на проекта да се изисква предприемането на корективни действия, 
когато наблюдението показва наличието на непредвидени неблагоприятни последици.

За успешното преразглеждане на съществуващата Директива за ОВОС трябва да се 
вземе предвид необходимостта от гарантиране, че регламентирането и ефективната 
оценка на въздействието върху околната среда и на произтичащите от това 
административни разходи се разглеждат като инвестиция в бъдещето на нашата околна 
среда и в здравето и благоденствието на европейските граждани.



PA\930581BG.doc 5/38 PE507.937v01-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2011/92/ЕС хармонизира 
принципите за оценяване на 
въздействието върху околната среда на 
проектите чрез въвеждане на 
минимални изисквания (по отношение 
на типа на проектите, които подлежат на 
оценка, основните задължения на 
изпълнителите, съдържанието на 
оценката и участието на компетентните 
органи и на обществеността) и 
допринася за поддържането на висока 
степен на опазване на околната среда и 
човешкото здраве.

(1) Директива 2011/92/ЕС хармонизира 
принципите за оценяване на 
въздействието върху околната среда на 
проектите чрез въвеждане на 
минимални изисквания (по отношение 
на типа на проектите, които подлежат на 
оценка, основните задължения на 
изпълнителите, съдържанието на 
оценката и участието на компетентните 
органи и на обществеността) и 
допринася за поддържането на висока 
степен на опазване на околната среда и 
човешкото здраве. Държавите членки 
могат да определят по-строги 
правила за опазване на околната среда 
и защита на човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Ако в някои държави членки се прилагат повече правила за защита, те следва да 
продължат да се прилагат, както е предвидено в съображение 3 от Директива 
2011/92/EО.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съгласно член 191, параграф 2 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, политиката на 
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Съюза в областта на околната среда 
се основава на принципите на 
предпазните мерки и превантивните 
действия, на принципа за 
приоритетно отстраняване още при 
източника на замърсяване на 
околната среда и на принципа 
„замърсителят плаща“.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на по-високо равнище на защита на околната среда чрез вземане на 
превантивни решения в случай на риск. Това е предвидено в съображение 2 на 
Директива 2011/92/EО.

Изменение 3

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, 
земеползването, 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.

Or. en

Обосновка

Промяната на земеползването е видим показател за човешкия отпечатък и 
представлява най-важният фактор за загубата на биологично разнообразие и някои 
други форми на влошаване на качеството на земите.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагането на Директива 
2011/92/ЕС е необходимо да се осигури 
конкурентна бизнес среда, особено за 
малките и средните предприятия, с цел 
постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с целите, изложени в 
съобщението на Комисията, 
озаглавено „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“.

(12) Съюзът трябва да обърне 
внимание на създаването на по-
устойчива бизнес среда, по-специално 
за малките и средните предприятия, 
но прилагането на Директива 
2011/92/ЕС следва да си остане 
основният инструмент за 
предотвратяване на влошаването на
състоянието на околната среда, 
както и за насърчаване на по-
ефективно използване на ресурсите и 
по-екологосъобразна икономика.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива разглежда въздействието върху околната среда на някои 
публични и частни проекти, и следователно трябва да се отдаде приоритет на 
опазването на околната среда и човешкото здраве. Съобщението на Комисията 
„Европа 2020“ разглежда стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

Изменение 5

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 по 
изключение за проекти, чиято 
единствена цел е реагирането на 
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аварийни ситуации, при предоставяне 
на необходимата информация на 
Комисията и на заинтересованата 
общественост.

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да бъде възможно най-строга, ако искаме да видим проекти, 
съобразени с екологичните изисквания. Могат да се допускат изключения само за 
проекти, които отговарят на критериите за аварийни ситуации. Комисията и 
заинтересованата общественост следва да бъдат информирани съответно за това.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Конвенцията за оценка на 
въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст 
(Конвенцията от Еспо) определя 
задълженията на страните, които са 
се съгласили да бъдат обвързани от 
Конвенцията, във връзка с 
извършването на оценка на 
въздействието на определени 
дейности на ранен етап от 
планирането. Тя установява също 
така общото задължение за 
държавите да уведомяват и да се 
консултират взаимно по всички 
разглеждани важни проекти, които 
могат да окажат значително 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда в трансграничен план.

Or. en

Обосновка

Заплахите за околната среда не зачитат националните граници. Европейската 
общност подписа Конвенцията от Еспо на 25 февруари 1991 г. и я ратифицира на 24 
юни 1997 г.
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Включването на 
обществеността при вземането на 
решения 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 качеството 
на решенията и се допринася за 
информирането на обществеността 
относно проблемите, свързани с 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Лицата, които могат да бъдат засегнати от дадено решение по проект, имат 
правото да бъдат добре информирани и да участват в решенията, които ги засягат.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Конвенцията от Орхус, 
подписана и ратифицирана от 
Европейския съюз, предоставя права 
на обществеността за достъп до 
информация, публично участие и 
достъп до правосъдие при процесите 
на вземане на решения по въпроси, 
отнасящи се до околната среда на 
местно, национално и трансгранично 
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равнище.

Or. en

Обосновка

Конвенцията от Орхус е многостранно споразумение за околната среда, чрез което се 
увеличават възможностите за достъп на гражданите до информация за околната 
среда, което подобрява мрежата за управление в областта на околната среда и 
добавя новия механизъм, създаден с цел гарантиране на участието на 
обществеността в процеса на вземане на решения и осигуряване на достъп до 
правосъдие.

Изменение 9

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, качеството на живот 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.

Or. en
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Обосновка

Една от стратегическите цели на законодателство на Европейския съюз в областта 
на околната среда е подобряване на качеството на живот.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и за да се избегне евентуално объркване, че компетентният орган 
отговаря за изготвянето на доклада относно околната среда.

Изменение 11

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

„жа) „биологичното разнообразие“ 
включва всички видове на флората и 
фауната и техните местообитания и 
означава многообразието от всички 
живи организми, включително, наред 
с другото, сухоземните, морските и 
други водни екосистеми, както и 
екологичните комплекси, към които 
те принадлежат; това включва 
многообразието в рамките на 
отделния вид, между видовете и в 
екосистемите.“

Or. en

Обосновка

Продължаващата загуба на биологично разнообразие в Европа доведе до някои нови 
ангажименти за спиране на неговото намаляване и влошаването на екосистемните 
услуги до 2020 г., както и възстановяването им, където това е възможно. Необходимо 
е определение с цел по-голяма яснота и подобряване на Директивата за ОВОС, която 
представлява основен инструмент за опазване на биологичното разнообразие във и 
извън обектите, определени по директивите за програмата „Натура“.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„жб)„корективни действия“ означава 
допълнителни мерки за смекчаване и 
компенсиране, които могат да бъдат 
предприети от изпълнителя на 
проекта за справяне с евентуални 
непредвидени неблагоприятни 
последици или нетна загуба на 
биологично разнообразие, установени 
при изпълнението на проекта, които 
могат да възникнат в резултат на 
слабости в мерките за смекчаване на 
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последиците, произтичащи от 
строителни или експлоатационни 
работи, за които вече е издадено 
разрешение.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение за „корективни действия“, за да се подкрепи изискването 
за предприемане на корективни действия от изпълнителя на проекта, когато 
наблюдението показва, че мерките за смекчаване и компенсиране не дават резултати 
или са настъпили значителни неблагоприятни последици за околната среда.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 „жв) „независим“ означава способен 
да гарантира техническа/научна 
обективност, без получаване на 
насоки или въздействие от страна на 
компетентния орган, изпълнителя на 
проекта и/или  националното 
правителство.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение с цел гарантиране на независимостта и професионализма 
на експертите.

Изменение 14

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

„жг)„акредитирани и технически 
компетентни експерти“ и 
„национални експерти“ означава 
експерти, които поради своята 
квалификация, знания и опит са 
считани от национален орган по 
акредитация за технически 
компетентни да подготвят или 
проверяват докладите относно 
околната среда или друга информация 
относно околната среда съгласно 
настоящата директива.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение, тъй като както от изпълнителя на проекта, така и от 
компетентния орган се изисква да използват акредитирани и технически 
компетентни експерти за подготовката и проверката на доклада относно околната 
среда. Използването на акредитирани и технически компетентни експерти следва 
също така да се прилага спрямо друга информация относно околната среда, която 
може да бъде предоставяна или проверявана от експерти, например в контекста на 
анализ и определяне на обхвата.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„жe)„санкции“ означава спиране или 
атнемане на акредитация на 
експерти или спиране или отнемане
на членство на експертите в 
национална комисия от експерти при 
сериозни нарушения на стандартите 
за акредитация в хода на 
подготовката или проверката на 
докладите относно околната среда 
или друга информация относно 
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околната среда съгласно настоящата 
директива.“

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат въведени санкции за експерти, за които е установено, че в хода на 
работата си са проявили небрежност или много по-нисък стандарт на качество.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„же)„наказания“ означава 
наказателни глоби и/или наказателно 
преследване, за които 
акредитираните експерти и други 
отговорни лица носят отговорност 
при сериозни нарушения на 
стандартите за акредитация в хода 
на подготовката или проверката на 
докладите относно околната среда 
или друга информация относно 
околната среда съгласно настоящата 
директива.“

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат въведени наказания за експерти, за които е установено, че в хода на 
работата си са проявили небрежност или много по-нисък стандарт на качество. 

Изменение 17

Предложение за директива
Член 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 и само след 
консултации с обществеността, 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. Държавите 
членки информират Комисията за 
всяка употреба на тези дерогации, 
причините за това и целта, която се
преследва.“

Or. en

Обосновка

Директивата трябва да бъде възможно най-строга, ако искаме да видим проекти, 
съобразени с екологичните изисквания. Може да има някои изключения само за 
проекти, които отговарят на аварийни ситуации. Комисията и заинтересованата 
общественост следва да бъдат информирани за това.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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години, считано от датата, посочена 
в член 2, параграф 1 от Директива 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive], държавите членки 
информират Комисията за всеки от 
случаите, в които те са приложили 
настоящата разпоредба.“

Or. en

Обосновка

Директивата за ОВОС трябва да бъде възможно най-строга, ако искаме да видим 
проекти, съобразени с екологичните изисквания. Ако има дерогации, свързани с 
конкретни национални законодателни актове, не е гарантирано ефективното, 
еднообразното и адекватно прилагане на Директивата за ОВОС. Освен това тази 
дерогация ще създаде проблеми по отношение на задължението за транспониране във 
всички държави членки.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 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 действие, 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. Прилага се 
най-строгото законодателство.

Or. en

Обосновка

Трансгранични процедури за ОВОС по настоящата директива трябва да бъдат 
приведени в пълно съответствие с изискванията на Конвенцията от Еспо , по която 
ЕС е страна. С цел по -добра защита на околната среда и човешкото здраве, следва да 
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се прилага най-строгото законодателство.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 2 параграф 4 се заменя със 
следното:
4. Без да се засяга член 7, държавите 
членки могат в изключителни случаи 
и само след консултации с 
обществеността да освободят изцяло 
или частично даден проект от 
прилагане на разпоредбите, 
предвидени в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури прозрачен и устойчив процес, консултациите с обществеността 
са необходими, когато държавите членки вземат решение по конкретни проекти.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 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(*) и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (**);

a) население, човешко здраве и 
биологично разнообразие, като се 
отделя особено внимание на видове и 
местообитания, защитени по силата на 
Директива 92/43/ЕИО(*) и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (**), и необходимостта от 
предотвратяване на нетната загуба 
на биологично разнообразие;
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Or. en

Обосновка

Продължаващата загуба на биологично разнообразие в Европа доведе до някои нови 
ангажименти за спиране на неговото намаляване и влошаването на екосистемните 
услуги до 2020 г., както и възстановяването им, където това е възможно.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В параграф 2 се добавя следната 
алинея:

„Държавите членки могат да решат 
да прилагат и двете процедури, 
посочени в букви а) и б). Когато се 
прилага буква б), обществеността 
трябва да бъде консултирана при 
определяне на праговете или 
критериите.“

Or. en

Обосновка

Консултация с обществеността е необходима, когато държавите членки създават 
прагове съгласно приложение II, за да се осигури прозрачен и устойчив процес.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

надвишават съответния праг или 
критерий, определен от държавата 
членка съгласно параграф 2, буква б),
изпълнителят на проекта предоставя 
информация за характеристиките на 
проекта и неговото потенциално 
въздействие върху околната среда.
Подробен списък с информацията, която 
трябва да бъде предоставена, е посочен 
в приложение II, раздел А.
Информацията се предоставя на 
обществеността преди издаването на 
определението съгласно параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Ние се противопоставяме на предложението, съгласно което информацията, 
предоставена от изпълнителя на проекта за целите на анализа, трябва да включва 
смекчаващи мерки (член 4, параграф 3). Въпреки че е важно проектите да избягват и 
да намаляват значителните последици, тези последици трябва да бъдат оценени и 
трябва да бъдат разработени ефективни смекчаващи мерки чрез процеса за ОВОС. 
Съществува реален риск изпълнителите на проекти да са склонни да предоставят 
даден документ на етапа на анализа, който да изглежда като пълна декларация за 
околната среда, за да получат одобрение на анализа на проекта, като по този начин 
се избягва правилното отчитане на алтернативите, консултациите с 
компетентните органи в областта на околна среда и обществено участие.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Компетентният орган може да 
определи, че даден проект, изброен в 
приложение II, не е предмет на 
оценка в съответствие с членове 5 -
10 само ако е убеден, че не са налице 
вероятни значителни последици на 
проекта за околната среда.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с промените в член 4, параграф 3.

Изменение 25

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

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 издава своето
определение съгласно параграфи 2 и 
4а, като отчита информацията, 
предоставена от изпълнителя на проекта
съгласно параграф 3, и отчита, 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 в съответствие 
с членове 5 - 10 на основание, че 
проектът не отговаря на или 
надвишава съответния праг или 
критерий, определен от държавата 
членка съгласно параграф 2, буква б), 
това определение се предоставя на 
обществеността. В противен случай 
определението съгласно параграф 2:

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените в член 4, параграф 3.
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Изменение 26

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

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

Or. en

Обосновка

За да се включи общественото участие в процедурите по определяне на обхвата 
съгласно член 5.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 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, като се 
отчитат последиците за околната 
среда;

Or. en
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Обосновка

Алтернативите трябва да бъдат оценени по отношение на аспектите, свързани с 
околната среда. Ако алтернативите са само един вид козметика на същия подход, те 
няма да отговарят на изискванията на околната среда.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Компетентният орган може също така 
да потърси помощ от 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.

Or. en

Обосновка

Ясно е, че компетентният орган може да поиска допълнителна информация, когато 
са налице нови обстоятелства, без да е длъжен да мотивира своето искане.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Да се гарантира пълнотата и
достатъчното качество на докладите 
относно околната среда, посочени в 

3. Да се гарантира пълнотата,
достатъчното качество и 
независимостта на докладите относно 
околната среда и другата информация 
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член 5, параграф 1: относно околната среда съгласно 
настоящата директива, посочени в 
член 5, параграф 1:

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

a) изпълнителят на проекта гарантира, 
че докладът относно околната среда и 
другата информация относно 
околната среда съгласно настоящата 
директива са изготвени от
независими, акредитирани и технически 
компетентни експерти, и

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

б) компетентният орган гарантира, че 
докладът относно околната среда и 
другата информация относно 
околната среда съгласно настоящата 
директива са заверени от акредитирани 
и технически компетентни експерти 
и/или комитети, съставени от 
национални експерти.

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

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

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,
акредитирани и технически 
компетентни експерти (например 
изисквана квалификация, възлагане на 
оценката, лицензиране и лишаване от 
права, санкции и наказания) се 
определят от държавите членки в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Целта на предложените изменения е да се гарантира независимостта и 
професионализмът на експертите. 
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Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 5, след параграф 3 се добавя 
следният параграф:
„3а. Държавите членки предприемат 
мерки за създаването и надзора на 
независими национални органи по 
акредитация, които прилагат 
достатъчни стандарти относно 
техническото качество за 
акредитацията на технически 
компетентни експерти и/или 
национален комитет от експерти.  В 
случай на каквито и да било сериозни 
нарушения на стандартите за 
акредитация от нарушения на 
стандартите за акредитация в хода 
на подготовката или проверката на 
докладите относно околната среда 
или друга информация относно 
околната среда съгласно настоящата 
директива, експертите, отговорни за 
подобни нарушения, подлежат на 
санкции и наказания.  
Акредитираните и/или технически 
компетентните експерти, назначени 
към националните комитети, където 
е приложимо, носят сходна
отговорност.“

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да насърчи техническата независимост на 
експертите и да гарантира, че те носят отговорност за пълнотата и качеството на 
информацията, която предоставят или проверяват.
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Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Член 6, параграф 8 от Конвенцията от Орхус изисква резултатът от общественото 
участие да „се взема под внимание“, като така предполага „насочване“ към 
решението, което следва да бъде взето. По-малко задължаващото изискване съгласно 
настоящата директива да бъда гарантирано, че решението на компетентния орган 
„взема предвид“ процедурата по общественото участие и поради тази причина не 
съумява да транспонира правилно Конвенцията от Орхус. С оглед премахване на това 
несъответствие, предлагаме да бъде възприета формулировката на Конвенцията от 
Орхус −„под внимание“.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, както по време на етапа на 
строеж, така и по време на етапа на 
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на мерките за смекчаване и компенсация 
и за установяване на евентуални 
непредвидими неблагоприятни 
последици.

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 
корективни действия.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че наблюдението включва етапите на строеж и експлоатация, 
информацията за него се предоставя на компетентния орган и резултатите се 
оповестяват публично.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Видът на параметрите, които трябва да 
бъдат наблюдавани, и 
продължителността на наблюдението 
следва да съответстват на характера, 
местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда. 
Резултатите от подобно наблюдение 
се предоставят на компетентния 
орган и са публично достъпни.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че наблюдението включва етапите на строеж и експлоатация, 
информацията за него се предоставя на компетентния орган и резултатите се 
оповестяват публично.
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Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато наблюдението показва 
наличието на непредвидени 
неблагоприятни последици,от 
изпълнителя на проекта се изисква 
предприемането на корективни 
действия.  Изпълнителите на проект, 
технически компетентните 
експерти и/или националните 
експерти могат да подлежат на 
наказания и/или санкции, в случаите, 
когато непредвидените 
неблагоприятни последици са 
резултат от небрежност или 
сериозно нарушение на стандартите 
за акредитация.  Предложенията на 
изпълнителя на проект за 
корективни действия се оповестяват 
публично и се одобряват от 
компетентния орган, който 
гарантира спазване.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че наблюдението включва етапите на строеж и експлоатация, 
информацията за него се предоставя на компетентния орган и резултатите се 
оповестяват публично.

Изменение 35

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

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

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

Or. en

Обосновка
Член 6, параграф 8 от Конвенцията от Орхус изисква резултатите от процедурата 
по общественото участие да бъдат „взети под внимание“. Предлагаме приемането 
на формулировката на Конвенцията от Орхус „вземат под внимание“, което 
привежда директивата в съответствие с конвенцията.

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„3. Държавите членки предоставят на 
обществеността информацията, 
посочена в параграф 1, когато 
компетентният орган приключи своята 
оценка на въздействието на проекта 
върху околната среда.“

Or. en

Обосновка

С цел да съответства на параграф 1 от член 9.
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Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„4. Обществеността може да оспорва 
по съдебен ред, включително чрез 
искане за преустановяване на 
нарушението на разрешението за 
проекта, като подаде иск в рамките 
на три месеца от издаването на 
официалното решение от 
компетентния орган.“

Or. en

Обосновка

Директивата не предвижда средства за правна защита, както се изисква от 
Конвенцията от Орхус. Целта на изменението е да се справи с тази слабост и да 
предостави подходяща разумна времева рамка, в която обществеността да може да 
оспори решението, като гарантира, че проектите с разрешение за изпълнение не 
могат да започнат преди изтичането на срока за обжалване.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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].

2. Делегираните правомощия по 
член 12а се предоставят на Комисията за 
срок от 5 години , считано от 
[Службата за публикации, моля, 
въведете датата на влизането на сила 
на настоящата директива]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
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късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за периоди с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
период.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
„Законодателните актове определят изрично целите, съдържанието, обхвата и 
продължителността на делегирането.“ С цел да информира другите институции на 
ЕС относно приемането и резултатите от делегираните актове.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните параграфи се добавят в 
приложение І:
„14а. изследване, оценка и добив на 
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, 
независимо от добитото количество.
14б. изследване и добив на природен 
газ от въглищни пластове, независимо 
от добитото количество.“

Or. en
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Обосновка

Спецификите на дейностите по добива на шистов газ са важен въпрос, който 
понастоящем не е уреден задоволително от Директивата за ОВОС и който подлага 
тези дейности на проблемни, несистемни и незадължителни ОВОС преди всеки нов 
проект.  Настоящото изменение следва препоръките на комисията по петиции, която 
призовава прилагането на системни ОВОС към всеки нов неконвенционален проект за 
газ и петрол. То е добавено в приложение I,, по-нататък към член 4, параграф 1 от 
Директивата за ОВОС, който гласи, че оценката е задължителна за определени 
проекти, споменати в приложение I.

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел да се получи описание на заобикалящата физическа среда в близост до проекта.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въздухът също трябва да бъде включен в природните ресурси.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въздухът също трябва да бъде включен в природните ресурси.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) крайбрежни зони; (ii) крайбрежни зони и морската 
околна среда;

Or. en

Обосновка

Въпреки че крайбрежните зони покриват взаимодействието между морските и 
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сухоземните части, важно е да се добави „морската околна среда“.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прилежащата зона.

Or. en

Обосновка

Важно е да се добави алинея г) за описание на прилежащата зона на терена на 
проекта.

Изменение 45

Предложение за директива
Приложение – 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 
етапа на строеж и на етапа на 
експлоатация;

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се включи и енергията.
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Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въздухът също трябва да бъде включен в природните ресурси.

Изменение 47

Предложение за директива
Приложение – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съществуването на проекта; a) съществуването, разрушаването, 
строежа и експлоатацията на 
проекта;

Or. en

Обосновка

За да съответства на новата разпоредба в член 2.
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Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емисиите от замърсители, шум, 
вибрации, светлина, топлина и 
радиация, възникването на вредни 
въздействия и премахването на 
отпадъците;

в) емисиите от замърсители, шум, 
вибрации, светлина, топлина и 
радиация, възникването на вредни 
въздействия и премахването и 
оползотворяването на отпадъците;

Or. en

Обосновка

Оползотворяването е използване на отпадъци за заместване на неотпадъчни 
материали с цел постигане на благоприятен резултат по екологосъобразен начин.

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) рисковете за човешкото здраве, 
културното наследство или околната 
среда (например вследствие на 
произшествия, причинени от човека, 
природни бедствия или катастрофи);

Or. en

Обосновка

С цел уточнение, че произшествията могат да бъдат причинени и от човека.
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Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Енергията също следва да бъде включена.

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

ОВОС изисква изпълнителят на проект да опише основните мерки за избягване, 
намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици. 
Йерархията на намаляване на рисковете е подсилена от настоящото изменение, 
защото подчертава предпочитане за избягването на неблагоприятните последици и 
премахването им едва като последно средство.


