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BG Единство в многообразието BG 

10.9.2013 A7-0277/93 

Изменение  93 
Йенс Роде, Андреа Дзанони 
от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

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

Член 8 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Решението за издаване на 

разрешение за осъществяване може 

да се вземе чрез приемането на 

специален национален законодателен 

акт, при условие че компетентният 

орган е извършил всички елементи на 

оценка на въздействието върху 

околната среда в съответствие с 

разпоредбите на настоящата 

директива. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/94 

Изменение  94 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

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

Член 1 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) добавя се следният параграф: 

 „4а. Настоящата директива не се 

прилага по отношение на схеми, 

установени  във връзка с разрешение, 

издадено съгласно Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета,  или необходими за 

прилагането на мерки за 

предотвратяване на нанасянето на 

вреди върху околната среда  или 

възстановяване след такива вреди, 

съгласно Директива 2004/35/ЕО.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Изменение  95 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 
Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова) 
Директива 2011/92/ЕС 

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а) в параграф 3 се добавя следната 

алинея: 

 „Исканията за достъп до 

информацията, посочена в 

настоящия параграф, се разглеждат в 

съответствие с членове 3, 4 и 5 от 

Директива 2003/4/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета.“ 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/96 

Изменение  96 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 
Член 1 – точка 6 – буква -a а) (нова) 
Директива 2011/92/ЕС 

Член 6 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aa) параграф 4 се заменя със 

следното: 

 "4. На заинтересованата 

общественост се предоставят 

своевременни и ефективни 

възможности да участва в 

процедурите по вземане на решения за 

околната среда, посочени в член 2, 

параграф 2, посредством връзка с 

компетентен орган или органи. 

Компетентните органи имат 

задължението, по време на процеса на 

вземане на решение, да докладват 

относно коментарите и мненията, 

които обществеността е в правото 

си да изрази, когато всички 

възможности са допустими, преди да 

бъде взето решението по искането за 

разрешение за осъществяване.“ 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/97 

Изменение  97 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

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

Член 11 - параграф 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
9a) В член 11 параграф 3 се заменя със 

следното: 

 
„3. Какво представлява достатъчен 

интерес и нарушаване на право се 

определя от държавите членки в 

съответствие с целта да се даде 

широк достъп до правосъдие на 

заинтересованата общественост. За 

тази цел интересите на всяка 

неправителствена организация, 

отговаряща на посочените в член 1, 

параграф 2 изисквания и която: 

 
а) има офис на територията, 

засегната от решенията, действията 

или бездействията, предмет на 

разпоредбите на член 6 и 

 
б) отговаря на изискванията на 

националното право, 

 
се считат за достатъчни за целите 

на параграф 1, буква а) от настоящия 

член. Такива организации също се 

считат, че могат да притежават 

права, които да бъдат обект на 

нарушение по смисъла на параграф 1, 

буква б) от настоящия член.“ 
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Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Изменение  98 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 
Член 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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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/99 

Изменение  99 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

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, 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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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/100 

Изменение  100 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

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

Приложение III – параграф 1 – буква ж)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) въздействията на проекта върху 

изменението на климата (по 

отношение на емисиите на парникови 

газове, включително от земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство), приносът на проекта за 

подобряване на устойчивостта и 

въздействието на изменението на 

климата върху проекта (например ако 

проектът е съобразен с измененията 

на климата); 

ж) въздействията на проекта върху 

климата (по отношение на вероятните 

емисии на парникови газове, 

включително от земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство); 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/101 

Изменение  101 
Джанкарло Скота 
от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0277/2013 
Андреа Дзанони 
Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда 

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

Предложение за директива 
Приложение 1 – точка 2 
Директива 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 

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 

4. Описание на факторите на околната 

среда, които е вероятно да бъдат 

засегнати значително от предлагания 

проект, и по-конкретно населението, 

човешкото здраве, фауната, флората, 

биологичното разнообразие, земята 

(усвояване на земя), почвата (органични 

вещества, ерозия, уплътняване, 

запечатване), водите (количество и 

качество), въздуха, климатичните 

фактори, климата (вероятните емисии 

на парникови газове, включително 

вследствие на земеползване, промените 

в земеползването и горското 

стопанство), материалните активи 

(включително неблагоприятните 

въздействия върху стойността на 

недвижимите имоти в резултат от 

влошаването на състоянието на 

факторите на околната среда), 

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 
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риска от природни и причинени от 

човека бедствия. 

човека бедствия. 

Or. en 

 

 


