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10.9.2013 A7-0277/109 

Изменение  109 

Кристина Гутиерес-Кортинес 

от името на групата PPE 

 

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 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 8 Член 8 

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: 

1. Резултатите от консултациите и 
информацията, събрана съгласно 

членове 5, 6 и 7, се вземат надлежно 
предвид и се оценяват подробно при 
процедурата за издаване на разрешение 

за осъществяване. Когато е взето 
решение, с което се дава или отказва 
разрешение, компетентният орган 
или органи информират 
обществеността за това в 
съответствие със съответните 
процедури и предоставят на 
разположение на обществеността 
следната информация: 

a) оценката на въздействието върху 
околната среда на компетентния орган, 

посочена в член 3, и условията на 

околната среда, приложени към 

решението, включително описание на 

основните мерки, за избягване, 

намаляване и, ако е възможно, 

премахване на неблагоприятните 

последици; 

a) резултатите от оценката на 

въздействието върху околната среда на 

компетентния орган, посочена в член 3, 
включително обобщение на 
коментарите и становищата, 
получени съгласно членове 6 и 7, и 
условията на околната среда, приложени 

към решението, включително описание 

на основните мерки, за избягване, 

намаляване и, ако е възможно, 

премахване на неблагоприятните 

последици; 

б) основните причини за избора на б) кратко описание на основните 
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приетия проект с оглед на другите 
разгледани алтернативи, 
включително вероятното развитие 
на състоянието на околната среда, ако 
проектът не бъде изпълнен (базов 
сценарий); 

алтернативи, проучени от 
възложителя, и посочване на 
главните причини за неговия избор с 
оглед на въздействието на проекта 
върху околната среда; 

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

заличава се 

г) декларация, обобщаваща как 

съображенията по отношение на 

околната среда трябва да бъдат 

интегрирани в разрешението за 

осъществяване на проекта и как 

резултатите от консултациите и 

информацията, събрана съгласно 

членове 5, 6 и 7, са били включени или 

взети предвид по друг начин. 

г) декларация, обобщаваща как 

съображенията по отношение на 

околната среда трябва да бъдат 

интегрирани в разрешението за 

осъществяване на проекта и как 
докладът относно околната среда и 
резултатите от консултациите и 

информацията, събрана съгласно 

членове 5, 6 и 7, са били включени или 

взети предвид по друг начин. 

За проекти, които могат да имат 

значителни трансгранични последствия, 

компетентният орган предоставя 

информация за причините, поради които 

не са взети под внимание коментарите, 

получени от засегнатите държави 

членки по време на консултации, 

проведени в съответствие с член 7. 

За проекти, които могат да имат 

значителни трансгранични последствия, 

компетентният орган предоставя 

информация за причините, поради които 

не са взети под внимание коментарите, 

получени от засегнатите държави 

членки по време на консултации, 

проведени в съответствие с член 7. 

2. Ако въз основа на консултациите и 
информацията, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден 
проект ще има значителни 
неблагоприятни последици за 
околната среда, компетентният орган, 
колкото е възможно по-рано и в тясно 
сътрудничество с органите, посочени в 
член 6, параграф 1, и изпълнителя на 

проекта, преценяват дали докладът 

относно околната среда, посочен в член 

5, параграф 1, трябва да бъде променен, 
и проектът изменен, за да се избегнат 

или намалят тези неблагоприятни 

последици и дали са необходими 

допълнителни мерки за смекчаване и 

компенсация. 

2. компетентният орган, колкото е 
възможно по-рано и след консултация 
с органите, посочени в член 6, параграф 

1, и изпълнителя на проекта, преценява 

дали да откаже да даде разрешение на 
проекта или дали докладът относно 
околната среда, посочен в член 5, 

параграф 1, следва да бъде променен и 
проектът изменен, за да се избегнат или 

намалят тези неблагоприятни 

последици, и дали са необходими 

допълнителни мерки за смекчаване и 

компенсация въз основа на 
относимото законодателство. 

Ако компетентният орган реши да даде 

разрешение за осъществяване, той 

Ако компетентният орган реши да даде 

разрешение за осъществяване, той 
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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. 

гарантира, въз основа на относимото 
законодателство, че разрешението 

включва мерки за наблюдение на 

значителните неблагоприятни 

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. 

 

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

 

  

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно членове 
5, 6 и 7, включително, когато е 

приложимо, специфичните оценки, 

изисквани съгласно други 

законодателни актове на ЕС, е 

предоставена на компетентния орган, и 

консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 

трябва да завърши своята оценка на 

въздействието на проекта върху 

околната среда в рамките на три 
месеца. 

3. След като цялата необходима 
информация, събрана съгласно 
членове 5, 6 и 7, включително, когато е 

приложимо, специфичните оценки, 

изисквани съгласно други 

законодателни актове на ЕС, е 

предоставена на компетентния орган, и 

консултациите, посочени в членове 6 и 7 
са приключили, компетентният орган 

трябва да завърши своята оценка на 

въздействието на проекта върху 

околната среда в рамките на период от 
време, определен от държавата 
членка, който не надвишава 90 дни. 

В зависимост от характера, сложността, 

местоположението и размера на 

предложения проект компетентният 

орган може да удължи този срок с още 3 
месеца; в такъв случай компетентният 
орган информира изпълнителя на 

проекта за причините, които оправдават 

удължаването, и датата, на която се 

В зависимост от характера, сложността, 

местоположението и размера на 

предложения проект компетентният 

орган може по изключение да удължи 
този срок с допълнителен период от 
време, определен от държавата 
членка, който не надвишава 90 дни; в 
такъв случай компетентният орган 
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очаква неговото решение. информира писмено изпълнителя на 
проекта за причините, които оправдават 

удължаването, и датата, на която се 

очаква неговото решение. 

4. Преди да вземе решение да даде или 
откаже разрешение за 
осъществяване, компетентният 
орган проверява дали информацията в 
доклада относно околната среда, 
посочен в член 5, параграф 1, е 
актуална, по-специално по 
отношение на предвидените мерки за 
предотвратяване, намаляване и, 
където е възможно, премахване на 
значителните неблагоприятни 
последици. 

заличава се 

 __________ 
* ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3. 

  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Изменение  110 

Кристина Гутиерес-Кортинес 

от името на групата PPE 

 

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 
след 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, ако 
изпълнителят на проекта подаде 
заявление да продължи оценката на 
въздействието върху околната среда 
за неговия проект съгласно 
изменените разпоредби. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Изменение  111 

Кристина Гутиерес-Кортинес 

от името на групата PPE 

 

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 – точка -1 (нова) 

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение І 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Приложение I се изменя, както 
следва: 

 а) заглавието се заменя със следния 
текст: 

 „ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, 
ПАРАГРАФ 1 (ПРОЕКТИ, КОИТО 
ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)“ 

 в) в точка 7 буква а) се заменя със 
следното: 

 „а) строителство на релсови пътища 
за железопътен транспорт на дълги 
разстояния и на летища [...];“ 

 г) в параграф 7 се добавя следната 
буква: 

 „аа) определяне на маршрутите за 
пристигане и заминаване на 
летищата от/до мястото за 
свързване с мрежата;“ 

 д) вмъкват се следните точки 14а и 
14б: 

 „14a. Проучване, оценка и добив на 
суров петрол и/или природен газ, 
затворен в газоносен шистов пласт 
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или в други седиментни скални 
образувания със същата или по-слаба 
пропускливост и порьозност, 
независимо от добиваното 
количество.  

 14б. Проучване и добив на природен газ 
от въглищни пластове, независимо от 
добиваното количество.  

 е) точка 19 се заменя със следния 
текст: 

 „19. Кариери и открити рудници с 
площ на обекта над 25 хектара, 
златодобивни мини, в които се 
използват процеси, включващи 
цианидни басейни, или добив на торф 
с площ на обекта над 150 хектара.“ 

 ж) точка 20 се заменя със следния 
текст: 

 „20. Строителство, промяна или 
разширяване на надземни, подземни 
или комбинирани надземни и 
подземни електропроводи и/или 
подобряване на подобни 
електропроводи с напрежение 220 kV 
или по-високо и с дължина над 15 км, 
и строителство и/или промяна на 
съответните им подстанции 
(настоящи трансформиращи, 
преобразуващи и разпространяващи 
станции от автоматичен подземен 
вид и обратно).“ 

 з) добавя се следната точка 24а: 

 „24a. Тематични паркове и голф 
игрища, планирани за изграждане в 
райони, където има недостиг на вода, 
или в райони с висок риск от 
опустиняване или суша.“ 

Or. en 



 

AM\1002583BG.doc  PE515.950v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/112 

Изменение  112 

Кристина Гутиерес-Кортинес 

от името на групата PPE 

 

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 – точка -1 (нова) 

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение І 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Приложение I се изменя, както 
следва: 

 а) заглавието се заменя със следния 
текст: 

 „ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, 
ПАРАГРАФ 1 (ПРОЕКТИ, КОИТО 
ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)“ 

 в) в точка 7 буква а) се заменя със 
следното: 

 „а) строителство на релсови пътища 
за железопътен транспорт на дълги 
разстояния и на летища [...];“ 

 г) в параграф 7 се добавя следната 
буква: 

 „аа) определяне на маршрутите за 
пристигане и заминаване на 
летищата от/до мястото за 
свързване с мрежата;“ 

 д) вмъкват се следните точки 14а и 
14б: 

  

 „14a. Добив с търговска цел на суров 
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петрол и/или природен газ, затворен в 
газоносен шистов пласт или в други 
седиментни скални образувания със 
същата или по-слаба пропускливост и 
порьозност, в случаите когато 
добиваното количество надхвърля 500 
тона на ден или 500 000 кубични 
метри на ден. 
 
14б. Добив на природен газ от 
въглищни пластове, в случаите 
когато количеството надхвърля 500 
000 кубични метри на ден, с 
изключение на добив по причини за 
безопасност. 

 е) точка 19 се заменя със следния 
текст: 

 „19. Кариери и открити рудници с 
площ на обекта над 25 хектара, 
златодобивни мини, в които се 
използват процеси, включващи 
цианидни басейни, или добив на торф 
с площ на обекта над 150 хектара.“ 

 ж) точка 20 се заменя със следния 
текст: 

 „20. Строителство, промяна или 
разширяване на надземни, подземни 
или комбинирани надземни и 
подземни електропроводи и/или 
подобряване на подобни 
електропроводи с напрежение 220 kV 
или по-високо и с дължина над 15 км, 
и строителство и/или промяна на 
съответните им подстанции 
(настоящи трансформиращи, 
преобразуващи и разпространяващи 
станции от автоматичен подземен 
вид и обратно).“  

 з) добавя се следната точка 24а: 

 „24a. Тематични паркове и голф 
игрища, планирани за изграждане в 
райони, където има недостиг на вода, 
или в райони с висок риск от 
опустиняване или суша.“ 
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Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Изменение  113 

Кристина Гутиерес-Кортинес 

от името на групата PPE 

 

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 – точка 2 

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение ІV 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, 

ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, 

ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА 
ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ В 
ДОКЛАДА ОТНОСНО ОКОЛНАТА 
СРЕДА) 

1. Описание на проекта, което съдържа 
по-конкретно: 

1. Описание на проекта, което съдържа 
по-конкретно: 

 -а) описание на местоположението 
на проекта; 

a) 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; 

a) 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, на етапа на 
експлоатация, и по целесъобразност, 
на етапа на разрушаване; 

  

б) описание на основните 
характеристики на производствените 

процеси, например естеството и 

количеството на използваните 

материали, компоненти, енергия и 

б) описание на основните 
характеристики на производствените 

процеси, например естеството и 

количеството на използваните 

материали, компоненти, енергия и 
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природни ресурси (включително водите, 
земята, почвите и биологичното 

разнообразие); 

природни ресурси (включително водите, 
земята, почвите и биологичното 

разнообразие); 

в) оценка по вид и количество на 
очакваните остатъчни вещества и 

емисии (замърсяване на вода, въздух, 
почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 

светлини и топлинни лъчения, радиация 

и др.) в резултат от действието на 

предложения проект. 

в) оценка по вид и количество на 
очакваните остатъчни вещества и 

емисии (замърсяване на вода, въздух, 
почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 

светлини и топлинни лъчения, радиация 

и др.) в резултат от действието на 

предложения проект. 

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 

местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 

проект, техническия капацитет, размера 

и мащаба) относно разгледаните 

алтернативи, включително определяне 
на алтернативата с най-малко 
въздействие върху околната среда, и 

посочване на главните причини за 

направения избор с оглед на 
последиците за околната среда. 

2. Описание на аспектите, свързани с 
техническото изпълнение, 

местоположението или други фактори 
(напр. по отношение на техническия 

проект, техническия капацитет, размера 

и мащаба) относно разгледаните от 
изпълнителя на проекта разумни 
алтернативи, които са свързани с 
предлагания проект и неговите 
специфични характеристики и които 
дават възможност за извършване на 
сравнителна оценка на 
устойчивостта на разглежданите 
алтернативи с оглед на тяхното 
значително въздействие върху 
околната среда, и посочване на главните 

причини за направения избор. 

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 

среда и вероятната им еволюция, ако 
проектът не бъде осъществен (базов 
сценарий). Това описание следва да 
обхваща всички съществуващи 

екологични проблеми, свързани с 

проекта, и да включва по-специално 

проблемите, засягащи всички области с 

особено екологично значение и 

използването на природните ресурси. 

3. Описание на съответните аспекти от 
настоящото състояние на околната 

среда. Това описание следва да обхваща 

всички съществуващи екологични 

проблеми, свързани с проекта, и да 

включва по-специално проблемите, 

засягащи всички области с особено 

екологично значение и използването на 

природните ресурси. 

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), 

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, 
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почвата (органични вещества, ерозия, 

уплътняване, запечатване), водите 
(количество и качество), въздуха, 

климатичните фактори, изменението на 

климата (емисиите на парникови газове, 
включително вследствие на 

земеползване, промените в 

земеползването и горското стопанство, 

потенциала за смекчаване на 

последствията, въздействията във 

връзка с адаптирането, ако проектът 

отчита рискове, свързани с изменението 

на климата), материалните активи, 

културното наследство, включително 

архитектурно и археологическо, 

ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 

горепосочените фактори, както и 

експозицията, уязвимостта и 

устойчивостта на горните фактори на 

риска от природни и причинени от 

човека бедствия. 

запечатване), водите (количество и 
качество), въздуха, климатичните 

фактори, изменението на климата 
(емисиите на парникови газове, 

включително вследствие на 

земеползване, промените в 

земеползването и горското стопанство, 

потенциала за смекчаване на 

последствията, въздействията във 

връзка с адаптирането, ако проектът 

отчита рискове, свързани с изменението 

на климата), материалните активи, 

културното наследство, включително 

архитектурно и археологическо, 

ландшафта; това описание следва да 
включва взаимната връзка между 

горепосочените фактори, както и 

експозицията, уязвимостта и 

устойчивостта на горните фактори на 

риска от природни и причинени от 

човека бедствия. 

5. Описание на вероятните значителни 
последици на предлагания проект за 

околната среда, произтичащи, между 

другото, от: 

5. Описание на вероятните значителни 
последици на предлагания проект за 

околната среда, произтичащи, между 

другото, от: 

a) съществуването на проекта; a) съществуването на проекта; 

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 
водите, биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, предоставени 
от него, като се взема предвид, 
доколкото е възможно, наличието на 
тези ресурси, също и в контекста на 
променящите се климатични условия; 

б) използването на природните ресурси, 
по-специално на земята, почвата, 

водите, и на биологичното 
разнообразие, включително флората и 
фауната; 

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 на 

отпадъците; 

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 или катастрофи), които 
нормално се считат за присъщи на 
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естеството на проекта; 

д) комбинирането на въздействието с 
това на други проекти и дейности; 

заличава се 

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 и горското 

стопанство; 

ж) използваните технологии и вещества; ж) използваните технологии и вещества; 

з) хидроморфологичните промени. з) хидроморфологичните промени. 

Това описание на вероятните 

значителни последици следва да 

обхваща преките последици и всички 

непреки, вторични, кумулативни, 

трансгранични, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни 

и временни, положителни и 

отрицателни последици от проекта. В 
това описание следва да се вземат 

предвид целите относно опазването на 

околната среда, установени на 

равнището на ЕС или това на държавите 

членки, които са от значение за проекта. 

Това описание на вероятните 

значителни последици следва да 

обхваща преките последици и всички 

непреки, вторични, кумулативни, 

трансгранични, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни 

и временни, положителни и 

отрицателни последици от проекта. В 
това описание следва да се вземат 

предвид целите относно опазването на 

околната среда, установени на 

равнището на ЕС или това на държавите 

членки, които са от значение за проекта. 

6. Описание на прогнозните методи, 
използвани при оценката на 

последиците за околната среда, 

посочени в точка 5, както и списък на 

основните елементи на несигурност и 

тяхното влияние върху оценката на 

въздействията и избора на предпочитана 

алтернатива. 

6. Описание на прогнозните методи, 
използвани при оценката на 

последиците за околната среда, 

посочени в точка 5, както и списък на 

основните елементи на несигурност и 

тяхното влияние върху оценката на 

въздействията и избора на предпочитана 

алтернатива. 

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 

7. Описание на предвидените мерки - 
като приоритет за предотвратяване и 
намаляване, и като последна 
възможност, 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 
предотвратени, намалени или 
компенсирани значителните 
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етапа на експлоатация. неблагоприятни последици и да 

обхваща както етапа на строеж, така и 

етапа на експлоатация. 

8. Оценка на рисковете от природни и 
причинени от човека бедствия, както и 

на риска от произшествия, спрямо които 

проектът може да е уязвим, и, когато е 

уместно, описание на мерките, 

предвидени за предотвратяване на тези 

рискове, както и на мерките по 

отношение на подготвеността и 

възможностите за реагиране при 

извънредни ситуации (например мерки, 
които се изискват съгласно 
Директива 96/82/ЕО, както е 
изменена). 

8. Оценка на вероятните рискове от 
природни и причинени от човека 

бедствия, както и на риска от 

произшествия, спрямо които проектът 

може да е уязвим, и, когато е уместно, 

описание на мерките, предвидени за 

предотвратяване на тези рискове, както 

и на мерките по отношение на 

подготвеността и възможностите за 

реагиране при извънредни ситуации. 

9. Нетехническо обобщение на 

информацията, представена в 

предишните точки. 

9. Нетехническо обобщение на 

информацията, представена в 

предишните точки. 

10. Описание на всички затруднения 
(технически недостатъци или липса на 

ноу-хау), които изпълнителят на 

проекта е срещнал при събирането на 

необходимата информация, и на 

използваните източници на данни за 

направените описания и оценки, както и 

списък на основните елементи на 

несигурност и тяхното влияние върху 

определянето на последиците и избора 

на предпочитана алтернатива. 

10. Описание на всички затруднения 
(технически недостатъци или липса на 

ноу-хау), които изпълнителят на 

проекта е срещнал при събирането на 

необходимата информация, и на 

използваните източници на данни за 

направените описания и оценки, както и 

списък на основните елементи на 

несигурност и тяхното влияние върху 

определянето на последиците и избора 

на предпочитана алтернатива. 

Or. en 

 

 


