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10.9.2013 A7-0277/84 

Изменение  84 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Съображение 23 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23а) Праговете за производство на 

нефт и природен газ от 

конвенционални източници, 

предвидени в приложение I към 

Директива 2011/92/ЕС, не отчитат 

специфичните равнища на дневен 

добив на въглеводороди от 

неконвенционални източници, които 

често са изключително променливи. 

Съответно проектите, свързани с 

тези въглеводороди, не са предмет на 

задължителна оценка на 

въздействието върху околната среда 

на равнището на кладенците, а на 

равнището на проекта. В 

съответствие с принципа на 

предохранителните мерки, както се 

изисква в резолюцията на 

Европейския парламент от 

21 ноември 2012 г. относно 

въздействието върху околната среда 

на дейностите по извличане на 

шистов газ и шистов нефт, е 

целесъобразно производството на 

неконвенционални въглеводороди с 

търговска цел да бъде включено в 

приложение I към Директива 

2011/92/ЕС, така че проектите за 

производство с търговска цел, 

свързани с тези въглеводороди, да 

бъдат систематично подлагани на 
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оценка на въздействието върху 

околната среда. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/85 

Изменение  85 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

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.“ 

Когато се извършва оценка на 

отделните случаи за целите на 

параграф 2, изпълнителят на проекта 

предоставя в резюме информация за 

характеристиките на проекта, неговото 

потенциално въздействие върху 

околната среда и предвидените мерки за 

избягване и намаляване на значителните 

последици. Списък с информацията, 

която трябва да бъде взета под 

внимание, е посочен в приложение II, 

раздел А. Информацията, която 

трябва да бъде предоставена от 

изпълнителя, е минимална по обем и 

се свежда до основните аспекти, 

които позволяват на компетентния 

орган да вземе своето решение 

съгласно параграф 2. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/86 

Изменение  86 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Член 1 – точка 11 

 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Вмъкват се следните членове 12a 

и 12б: 

заличава се 

„Член 12a  

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 
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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 

не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията уведомява 

едновременно Европейския парламент 

и Съвета за него. 

 

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 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Изменение  87 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Член 3  

 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проекти, за които заявлението за 

издаване на разрешение е било подадено 

преди датата, посочена в член 2, 

параграф 1, първа алинея, и за които 

оценка на въздействието върху околната 

среда не е изготвена преди тази дата, са 

обвързани със задълженията, посочени в 

членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, 

изменена с настоящата директива. 

Проекти, за които заявлението за 

издаване на разрешение е било подадено 

преди датата, посочена в член 2, 

параграф 1, първа алинея, и за които 

оценка на въздействието върху околната 

среда не е изготвена преди тази дата, не 

са обвързани със задълженията, 

посочени в членове 3—11 от 

Директива 2011/92/ЕС, изменена с 

настоящата директива. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Изменение  88 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Приложение – точка -1 (нова) 

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение І – точка 14 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14а. Добив с търговска цел на нефт 

и/или природен газ, затворен в 

газоносен шистов пласт или в други 

седиментни скални образувания –

източници със същата или по-слаба 

пропускливост и порьозност, когато 

добиваното количество надхвърля 500 

тона на ден за нефт или 500 000 

кубични метра на ден за природен газ. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Изменение  89 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Приложение – точка - 1 (нова)  

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение I – точка – 14 а (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14а. Добив с търговска цел на нефт 

и/или природен газ, затворен в 

газоносен шистов пласт или в други 

седиментни скални образувания – 

източници със същата или по-слаба 

пропускливост и порьозност, 

независимо от добиваното 

количество. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Изменение  90 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Приложение – точка -1 (нова) 

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение І – точка 14 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14б. Добив с търговска цел на 

природен газ от въглищни пластове, 

когато добиваното количество 

надхвърля 500 000 кубични метра на 

ден, с изключение на добива от 

съображения за безопасност. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/91 

Изменение  91 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Приложение – точка - 1 a (нова) 

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение І – точка 14 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14б. Добив с търговска цел на 

природен газ от въглищни пластове, 

независимо от добиваното 

количество, с изключение на добива 

от съображения за безопасност. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Изменение  92 

Струан Стивънсън, Конрад Шимански 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0277/2013 

Андреа Дзанони 

Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 

Приложение І – точка -1 б (нова)  

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение ІІ – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В приложение ІI точка 2 се заменя със 

следния текст: 

 „2. ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 а) кариери, открити рудници и добив 

на торф (проекти, невключени в 

приложение І); 

 б) рудници с подземен добив; 

 в) добив на инертни материали от 

морета или реки чрез драгиране; 

 г) дълбоки сондажи, по-специално: 

 i) геотермални сондажи; 

 ii) сондажи за депониране на 

материали от ядрени отпадъци; 

 iii) сондажи за водоснабдяване; 

 iv) сондажи за проучване на нефт 

и/или природен газ, затворен в 

газоносен шистов пласт или в други 

седиментни скални образувания; 

 v) проучване на природен газ от 

въглищни пластове. 

  

 д) повърхностни промишлени 

инсталации за проучване и добив на 
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въглища, нефт, природен газ и руди, 

както и на битуминозни шисти, суров 

петрол и/или природен газ, затворен в 

газоносен шистов пласт или в други 

седиментни скални образувания и 

природен газ от въглищни пластове.“ 

Or. en 

 

 


