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10.9.2013 A7-0277/114 

Изменение  114 

Богуслав Соник, Богдан Кажимеж Марчинкевич и други 

 

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 

Съображение 23 a (ново) 

Директива 2011/92/ЕС 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23 a) Праговете за производство на 

конвенционален суров нефт и 

природен газ, предвидени в 

приложение I към Директива 

2011/92/ЕС, не отчитат 

специфичните равнища на дневен 

добив на неконвенционални 

въглеводороди, които често са 

изключително променливи. 

Следователно проектите, свързани с 

тези въглеводороди, не са предмет на 

задължителна оценка на 

въздействието върху околната среда 

на равнище кладенец, а на равнище 

проект. В съответствие с принципа 

на предохранителните мерки, както 

се призовава 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  да се включи 

производството за търговски цели на 

неконвенционални въглеводороди в 

приложение I към Директива 

2011/92/ЕС, независимо от 

добиваното количество, за да може 

проектите за производство за 

търговски цели от лицензирана зона, 

свързани с тези въглеводороди, да 
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бъдат систематично подлагани на 

оценка на въздействието върху 

околната среда. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/115 

Изменение  115 

Богуслав Соник, Богдан Кажимеж Марчинкевич и други 

 

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 – точка 14 а и 14 б (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14a. Добив за търговски цели на суров 

нефт и/или природен газ, затворен в 

газоносен шистов пласт или в други 

седиментни скални образувания със 

същата или по-слаба пропускливост и 

порьозност, когато добиваното 

количество надвишава съответно 500 

тона на ден или 500 000 кубични 

метра на ден. 

 14б. Добив на природен газ от 

въглищни пластове, когато 

количеството надвишава 500 000 

кубични метра на ден, с изключение 

на добива от съображения за 

безопасност. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Изменение  116 

Николаос Хундис, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

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 по отношение 

на проекти, чиято единствена цел е 

реакция на случай на извънредни 

ситуации, спазването на разпоредбите 

на Директива 2011/92/ЕС може да има 

неблагоприятни последици за тази цел 

и поради това следва да се предвиди 

разпоредба, позволяваща на държавите 

членки да не прилагат тази директива в 

тези изключителни случаи. В тези 

случаи необходимата информация, 

обосноваваща избора, се предоставя 

своевременно на Комисията и на 

заинтересованата общественост, 

като същевременно се гарантира, че 

са разгледани всички други 

осъществими алтернативи. Във 

връзка с това директивата следва да 

вземе под внимание разпоредбите на 

Конвенцията на ИКЕ на ООН за 

оценка на въздействието върху 

околната среда в трансграничен 

контекст (Конвенцията от Еспо), 

която при трансгранични проекти 

задължава участващите държави 

взаимно да се уведомяват и 

консултират. При такива 

трансгранични проекти Комисията 

следва да играе по-активна и 

подкрепяща роля, когато това е 

целесъобразно и възможно. 
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Or. en 

Обосновка 

Европейската комисия и заинтересованата общественост следва  да бъдат 

своевременно информирани, ако е издадено разрешение в изключителни случаи за 

дадена държава членка да не  прилага за разпоредбите на Директива 2011/92. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Изменение  117 

Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 22 a) Участието на обществеността 

в процеса на вземане на решения е 

много важно, за да се чуят всички 

становища и тревоги, които могат да 

имат значение за предстоящите 

решения, което ще донесе повече 

отговорност и прозрачност в процеса, 

като подобри качеството на взетите 

решения по същество и като повиши 

обществената осведоменост по 

проблемите на околната среда. 

Or. en 

Обосновка 

Подчертава се значението на общественото участие. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/118 

Изменение  118 

Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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) 

Директива 2011/92/ЕС 

Член 1 - параграф 3 

 

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, ако считат, че 

такова прилагане би имало 

неблагоприятен ефект върху 

постигането на тези цели, при условие 

че  са оценили правилно всички други 

възможни алтернативи и обосноват 

окончателния избор пред Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

Окончателният избор винаги трябва да се съобщава на Комисията. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Изменение  119 

Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Добавя се следният параграф -1:  

 -1. Обществеността има правото да 

поиска оценка на въздействието върху 

околната среда на даден проект, за 

който се счита, че буди опасения, 

като за целта се използват мерки за 

активно участие на жители, местни 

органи, и по-специално НПО. 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки и създават 

нужните условия за прилагане на 

това право на практика.“ 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.9.2013 A7-0277/120 

Изменение  120 

Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 След член 9 се добавя следният член: 

 „Член 9а 

 
Държавите членки гарантират, че 

компетентният орган или органи, 

при изпълнение на задълженията, 

произтичащи от настоящата 

директива, не се намират в конфликт 

на интереси съгласно което и да било 

обвързващо за тях законодателство.“ 

Or. en 

Обосновка 

Подчертава необходимостта от избягване на възможна ситуация, при която 

компетентните органи могат да се окажат в конфликт на интереси при 

изпълнението на служебните си задължения. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Изменение  121 

Николаос Хундис, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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  

Директива 2011/92/ЕС 

Приложение II.A – 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. 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се разглежда също така и използването на въздуха като природен ресурс, 

съгласно одобреното в рамките на комисията PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Изменение  122 

Николаос Хундис, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 III – точка 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, подпочвения 

слой, водите,  въздуха, и на 

биологичното разнообразие, 

включително хидроморфологичните 

промени. 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се разглежда също така и използването на въздуха като природен ресурс, 

съгласно одобреното в рамките на комисията PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Изменение  123 

Николаос Хундис, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 III – точка 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

относителното изобилие, достъпност, 

качество и възстановителна способност 

на природните богатства (включително 

почва, земя, вода и биологично 

разнообразие) в района; 

относителното изобилие, достъпност, 

качество и възстановителна способност 

на природните богатства (включително 

почва, земя, вода, въздух и биологично 

разнообразие) в района; 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се разглежда също така и използването на въздуха като природен ресурс, 

съгласно одобреното в рамките на комисията PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Изменение  124 

Николаос Хундис, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 III – точка 2 – подточка ii) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

крайбрежни зони; крайбрежни зони и морска околна 

среда; 

Or. en 

Обосновка 

Въздействието на морската околна среда в близост до крайбрежните зона трябва 

също така да се разглежда: прието в комисията PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Изменение  125 

Николаос Хундис, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 IV – точка 4 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

емисиите от замърсители, шум, 

вибрации, светлина, топлина и 

радиация, възникването на вредни 

въздействия и премахването на 

отпадъците; 

емисиите от замърсители, шум, 

вибрации, светлина, топлина и 

радиация, възникването на вредни 

въздействия, премахването и 

оползотворяването на отпадъците; 

Or. en 

Обосновка 

Счита се, че въздействието на оползотворяването на отпадъците е ключов фактор, 

който не бива да се пренебрегва, съгласно приетото в комисията PETI. 

 

 


