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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

Директива 2011/92/ЕС (Директивата за ОВОС) изисква преди издаването на 
разрешение за проекти, чиито последици за околната среда могат да бъдат значителни, 
да се извършва оценка на въздействието им върху околната среда.
Въпреки че след приемането си през 1985 г. директивата беше изменяна няколко пъти, 
тя не е променена в значителна степен, така че да отрази актуалните промени в 
политическия, правния и техническия контекст.  През последните 25 години 
Европейският съюз се разрасна, както и обхватът и значението на свързаните с 
околната среда въпроси, които трябва да бъдат решени, а броят на големите 
инфраструктурни проекти с европейски мащаб също се увеличи (например 
трансгранични проекти в областта на енергетиката и транспорта). В отговор на тези 
промени предложението за изменение на директивата въвежда в законодателната рамка 
важни нови и актуализирани разпоредби, като коригира недостатъци при 
скрининговата процедура, качеството и анализа на оценката на въздействието върху 
околната среда и рисковете от несъответствия в рамките на процеса на оценка. И не на 
последно място, то предоставя възможност директивата да не се прилага за проекти, 
които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на 
аварийни ситуации.

Становище на докладчика

Докладчикът подкрепя предложените от Комисията промени в директивата, тъй като 
счита, че поради трансграничния характер на темите, свързани с околната среда 
(например изменението на климата, рисковете от бедствия и т.н.), както и на някои 
проекти действията на европейско равнище са необходими, за да се осигурят равни 
условия и добавена стойност в сравнение с единичните действия на национално 
равнище. При все това той счита, че редица аспекти на директивата биха могли да се 
подобрят допълнително чрез някои малки промени. Това включва да се подчертае 
въздействието, което процесът на оценката относно околната среда може да окаже 
върху опазването на историческото наследство или върху туризма, както и да се 
признае специалният характер на трансграничните проекти, които са изключително 
важни за европейската транспортна политика, като последните се разграничат от 
проектите с трансгранично действие. Докладчикът счита, че само чрез това 
разграничение е възможно да се осигури максимална координация на действията за 
целите на спазването на често неотложните срокове и изпълнението на очакванията на 
многобройните публични и частни заинтересовани страни. Накрая, за да се повиши 
съгласуваността на европейската правна рамка, докладчикът предлага известно 
незначително привеждане в съответствие със законодателството в областта на насоките 
за трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ-Т).

Тези възгледи намират отражение в следните изменения:
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм 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 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Следва да се вземат всички 
необходими мерки, за да се гарантира, 
че проектите се изпълняват в 
съответствие с приложимите 
правила и процедури на Съюза и на 
държавите членки, по-конкретно в 
съответствие със 
законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, 
опазването на климата, 
безопасността, сигурността, 
конкуренцията, държавната помощ, 
обществените поръчки, 
общественото здраве и 
достъпността.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) По отношение на 
трансграничните проекти 
участващите държави членки и 
съседни държави следва да 
предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират, че 
съответните компетентни органи си 
сътрудничат за целите на 
съвместното изготвяне на една 



AD\940225BG.doc 5/18 PE510.526v02-00

BG

интегрирана и съгласувана 
трансгранична оценка на 
въздействието върху околната среда 
на ранен етап на планиране, в 
съответствие с приложимото 
законодателство относно 
съфинансирането от страна на ЕС.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Една от целите на Конвенцията 
от Орхус, която ЕС е ратифицирал и 
транспонирал в своето 
законодателство, е да се гарантира 
правото на участие на 
обществеността при вземането на 
решения по въпроси, свързани с 
околната среда. Поради тази причина 
това участие, включително 
участието на сдружения, организации 
и групи, в частност 
неправителствени организации, 
които подкрепят опазването на 
околната среда, следва да продължи 
да бъде насърчавано. Следва също 
така да се засилят разпоредбите на 
настоящата директива относно 
трансграничните транспортни 
проекти, като се използват 
съществуващите структури за 
развитието на транспортни 
коридори, както и инструментите за 
установяване на потенциалното 
въздействие върху околната среда.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Държавите членки и другите 
организатори на проекти следва да 
гарантират, че оценките на 
трансгранични проекти се извършват 
ефективно, като се избягват 
ненужни отлагания.

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) „трансгранична отсечка“ 
означава отсечка, която осигурява 
непрекъснатостта на проект от общ 
интерес между най-близките градски 
възли от двете страни на границата 
между две държави членки или между 
държава членка и съседна държава;

Обосновка

За да се повиши съгласуваността на директивата с Конвенцията за оценка на 
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и с новия Регламент 
относно ТЕМ-Т, са необходими същите формулировки и определения.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 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, или опазването 
на историческо наследство според 
класификациите на компетентните 
органи на държавата членка, ако 
считат, че такова прилагане би имало 
неблагоприятен ефект върху 
постигането на тези цели.

Обосновка

Историческото наследство е важна част от колективната идентичност и поради 
тази причина следва да е възможно проектите, които имат за цел неговото опазване, 
да бъдат освободени от прилагането на директивата.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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
всички изисквания на съответното 
законодателство на Съюза.

Обосновка

При проектите по ТЕМ-Т основните коридори включват ключови трансгранични 
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проекти, за които ОВОС трябва да се извършва при стриктно изпълнение на всички 
изисквания на действащото законодателство на ЕС.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) земя, почва, вода и въздух;

Обосновка

(Вж. изменението на член 3, буква да) (нова))

Изменение 9

Предложение за директива
Член 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 и 
историческо наследство и ландшафт;

Обосновка

(Вж. изменението на член 1, параграф 3)

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3 – буква д б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) туризъм, когато туристическата 
дейност има значително въздействие 
върху местната и регионалната 
икономика;

Обосновка

Изпълнението на някои проекти може да има отрицателно въздействие върху 
туристическата дейност, което, от своя страна, може да окаже вредно въздействие 
върху икономиката на държавите членки, особено когато икономиката на дадена 
държава членка зависи силно от туризма.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 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
и представени за оценка на всеки 
случай поотделно съгласно член 4,
параграф 2, 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.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) екологичните характеристики, 
посочени в член 3, които е вероятно да 
бъдат съществено засегнати;

д) характеристиките, посочени в член 
3, които е вероятно да бъдат съществено 
засегнати;

Обосновка

Обхватът и степента на подробност на информацията в доклада за околната среда 
не следва да се ограничават само до екологичните характеристики.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член 5а (нов): 
(5a) По отношение на 
трансграничните проекти 
участващите държави членки и 
съседни държави предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират, 
че съответните компетентни органи 
си сътрудничат за целите на 
съвместното изготвяне на 
интегрирана и съгласувана 
трансгранична оценка на 
въздействието върху околната среда 
на ранен етап на планиране, в 
съответствие с приложимото 
законодателство относно 
съфинансирането от страна на ЕС.
При транспортни проекти за 
европейски транспортни мрежи 
потенциалното въздействие върху 
мрежата „Натура 2000“ се определя 
чрез използване на системата TENTec 
на Комисията и софтуера „Натура 
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2000“, както и евентуални 
алтернативи.

Обосновка

При транспортни инфраструктурни проекти следва да се използват съвместно 
информационните инструменти на ТЕМ-Т и „Натура 2000“, за да се избегнат 
потенциални проблеми на ранен етап.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2011/92/ЕС
Член 7 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При трансгранични проекти от общ 
интерес в областта на транспорта, 
включени в някой от коридорите, 
посочени в Приложение І към 
Регламента за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, 
държавите членки включват 
координаторите в дейностите, 
свързани с обществените 
консултации. В хода на планирането 
на нова инфраструктура 
координаторът гарантира 
провеждането на процес на широко 
обществено обсъждане с всички 
заинтересовани страни и 
гражданското общество. При всички 
случаи координаторът може да 
предложи подходи за разработване на 
план за коридор и за неговото 
изпълнение по балансиран начин.

Обосновка

В процеса на обществени консултации следва да се използват координаторите на 
коридорите от Трансевропейската транспортна мрежа, за да се установят на ранен 
етап възможните проблеми, като се имат предвид допълнителните затруднения при 
трансгранични проекти.
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 надлежно 
под внимание при процедурата за 
издаване на разрешение за 
осъществяване. За тази цел решението 
за издаване на разрешение трябва да 
съдържа следната информация:

Обосновка

Член 6, параграф 8 от Конвенцията от Орхус изисква резултатът от процедурата по 
общественото участие да „се взема под внимание“: следователно по-малко 
задължаващото изискване съгласно настоящата директива да се гарантира, че 
решението на компетентния орган „взема предвид“ процедурата по общественото 
участие, не отговаря на изискванията Конвенцията от Орхус.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

резюме на въпросите, повдигнати в 
съответствие с членове 6 и 7;

Обосновка

Букви в) и г) ще дадат необходимата информация, която да изясни на изпълнителя на 
проекта и на обществеността как констатациите на оценката на околната среда 
(извършена от изпълнителя на проекта), отговорите от консултацията и други 
приложими аспекти са довели компетентния орган до вземането на това решение.
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Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако компетентният орган реши да даде 
разрешение за осъществяване, той 
гарантира, че разрешението включва 
мерки за наблюдение на значителните 
неблагоприятни последици за околната 
среда, 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 
улесняване на коригиращите 
действия.

Обосновка

С цел да се гарантира, че наблюдението включва етапите на строеж и експлоатация, 
които са много важни в осъществяването на транспортни проекти.

Изменение 18

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, 

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

местоположението и размера на 
предлагания проект и на значимостта на 
неговите последици за околната среда.
Тези резултати се предоставят на 
компетентния орган и са публично 
достъпни.

Обосновка

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

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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

Обосновка

Съгласуваност с член 9, параграф 1.

Изменение 20

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



AD\940225BG.doc 15/18 PE510.526v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
12б относно определянето в 
подробности, но не и допълването на
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.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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].

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 12а, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of this 
Directive]. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок.
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Въздухът като природен ресурс следва също да се включи.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Въздухът като природен ресурс следва също да се включи.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 25

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

естеството на въздействието; естеството на въздействието, 
включително броя на създадените 
работни места;
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