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I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2014/52/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 април 2014 година
за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и
частни проекти върху околната среда
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) хармонизира принципите за оценяване на
въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания по отношение на типа
на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на възложителите на проекти, съдържанието на
оценката и участието на компетентните органи и на обществеността и допринася за поддържането на висока степен
на опазване на околната среда и човешкото здраве. Държавите членки могат да определят по-строги защитни мерки
в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2)

В съобщение на Комисията от 30 април 2007 г., озаглавено „Междинният преглед на Шестата програма на
Общността за действие за околната среда“ и в доклада на Комисията от 23 юли 2009 г. относно прилагането и
ефективността на Директива 85/337/ЕИО на Съвета (5), предшественик на Директива 2011/92/ЕС, се подчертава
необходимостта от подобряване на принципите за оценка на въздействието на проектите върху околната среда и от
адаптиране на Директива 85/337/ЕИО към политическия, правния и техническия контекст, който е претърпял
значително развитие.

(1) ОВ C 133, 9.5.2013, стр. 33.
(2) ОВ C 218, 30.7.2013, стр. 42.
(3) Позиция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април
2014 г.
(4) Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
(5) Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху окол
ната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).
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(3)

Необходимо е Директива 2011/92/ЕС да бъде изменена, за да се повиши качеството на процедурата за оценка на
въздействието върху околната среда, тази процедура да се приведе в съответствие с принципите на интелигентно
регулиране и да се засилят съгласуваността и взаимодействията с други законодателни актове и политики на Съюза,
както и със стратегии и политики, разработвани от държавите членки в области от национална компетентност.

(4)

С цел да се координират и улеснят процедурите за оценка за трансграничните проекти, и по-специално с цел
провеждането на консултации в съответствие с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в
трансграничен контекст от 25 февруари 1991 г. (Конвенцията от Еспо), заинтересованите държави членки могат да
създадат, въз основа на равнопоставено представителство, съвместен орган.

(5)

Механизмите, установени с регламенти (ЕС) № 347/2013 (1), (ЕС) № 1315/2013 (2) и (ЕС) 1316/2013 (3) на Евро
пейския парламент и на Съвета, които са от значение за съфинансирани от Съюза инфраструктурни проекти, също
могат да улеснят прилагането на изискванията на Директива 2011/92/ЕС.

(6)

Директива 2011/92/ЕС също следва да бъде преразгледана по начин, който да осигури подобряване на опазването
на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите и подпомагане на устойчивия растеж в Съюза. За
тази цел е необходимо да се опростят и хармонизират предвидените процедури.

(7)

През последното десетилетие въпросите, свързани с околната среда, като ефективното и устойчиво използване на
ресурсите, опазването на биологичното разнообразие, изменението на климата и риска от аварии и бедствия,
придобиха по-голяма важност в процеса на определяне на политиката. Поради това те би следвало да бъдат важни
елементи и в процесите на оценка и вземане на решения.

(8)

В своето съобщение от 20 септември 2011 г., озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в
Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност и устойчи
востта при преразглеждането на Директива 2011/92/ЕС.

(9)

Съобщението на Комисията от 22 септември 2006 г., озаглавено „Тематична стратегия за опазване на почвите“ и
Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, подчертават значението на устойчивото използване
на почвата и необходимостта от преодоляване на неустойчивото увеличение на населените райони с течение на
времето (усвояване на земя). Освен това заключителният документ на Конференцията на ООН по въпросите на
устойчивото развитие, проведена в Рио де Жанейро на 20 — 22 юни 2012 г., признава икономическото и социал
ното значение на доброто управление на земята, включително на почвата, и необходимостта от спешни действия за
постигане на обрат в процеса на деградацията на земята. Поради това следва да бъде съобразено и ограничено
въздействието върху земята на публични и частни проекти, по-специално върху усвояването на земята, върху
почвата, включително органичните вещества в нея, ерозията, уплътняването и запечатването; в това отношение са
относими и подходящи планове за земеползване и политики на национално, регионално и местно равнище.

(10)

Конвенцията на Организацията на обединените нации за биологичното разнообразие („Конвенцията“), по която
Съюзът е договорна страна съгласно Решение 93/626/EИО на Съвета (4), изисква изготвянето на оценка, доколкото
това е възможно и подходящо, на значителните неблагоприятни последици от проекти за биологичното разноо
бразие, дефинирано в член 2 от Конвенцията, с оглед избягване или свеждане до минимум на тези последици.
Такава предварителна оценка на ефектите следва да допринася за постигането на основната цел на Съюза, приета
от Европейския съвет в неговите заключения от 25 — 26 март 2010 г., за спиране на загубата на биологично
разнообразие и влошаването на екосистемните услуги до 2020 г. и за тяхното възстановяване, когато това е
възможно.

(1) Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна
инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и
(ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).
2
( ) Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за разви
тието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на
Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348,
20.12.2013 г., стр. 129).
(4) Решение 93/626/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309,
13.12.1993 г., стр. 1).
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(11)

Предприетите мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и ако е възможно, премахване на значителни
неблагоприятни последици за околната среда, в частност върху видове и местообитания, защитени по силата на
Директива 92/43/ЕИО на Съвета (1) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), трябва
да допринесат за предотвратяване на влошаването на качеството на околната среда и нетната загуба на биологично
разнообразие в съответствие с ангажиментите на Съюза в контекста на Конвенцията и с целите и действията на
стратегията на Съюза за биологичното разнообразие до 2020 г., изложени в съобщение на Комисията от 3 май
2011 г., озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното
разнообразие до 2020 г.“

(12)

С цел да се гарантира висока степен на защита на морската околна среда, особено на видовете и местообитанията,
оценката на въздействието върху околната среда и процедурите на скрининг за проекти във връзка с морската
околна среда следва да отчитат характеристиките на проектите, като се отделя особено внимание на използваните
технологии (например сеизмични проучвания, при които се използват активни сонари). За тази цел изискванията
на Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) биха могли също да улеснят прилагането на
изискванията на настоящата директива.

(13)

Изменението на климата ще продължи да причинява щети на околната среда и да пречи на икономическото
развитие. Във връзка с това е необходимо да се оцени въздействието на проектите върху климата (например
емисиите на парникови газове) и тяхната уязвимост спрямо изменението на климата.

(14)

След публикуването на съобщението от Комисията от 23 февруари 2009 г., озаглавено „Подход на Общността за
превенция на природни и причинени от човека бедствия“, в заключенията си от 30 ноември 2009 г. Съветът
прикани Комисията да гарантира, че при изпълнението, прегледа и по-нататъшното развитие на инициативите на
Съюза ще бъде взета под внимание загрижеността относно предотвратяването и управлението на риска от бедствия,
както и рамковата програма за действие от Хиого на Организацията на обединените нации (2005 — 2015 г.),
приета на 22 януари 2005 г., в която се подчертава необходимостта от въвеждане на процедури за оценка на
риска от възникване на бедствия вследствие на големи инфраструктурни проекти.

(15)

С цел да се гарантира висока степен на защита на околната среда, трябва да бъдат взети предпазни мерки за някои
проекти, които поради уязвимостта си при големи аварии и/или природни бедствия (като наводнения, покачване
на морското равнище, земетресения) е вероятно да имат значителни неблагоприятни последици за околната среда.
За такива проекти е важно да се разгледа тяхната уязвимост (експозиция и устойчивост) при големи аварии и/или
бедствия, рискът да възникнат такива аварии и/или бедствия и последствията за вероятността от значителни небла
гоприятни последици за околната среда. С цел да се избегне дублиране, следва да бъде възможно да се използва
съответната налична информация, получена чрез оценки на риска, осъществени съгласно законодателството на
Съюза, като например Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива
2009/71/Евратом на Съвета (5), или чрез съответни оценки, извършени съгласно националното законодателство,
при условие че са спазени изискванията на настоящата директива.

(16)

За да се опази и рекламира културното наследство, обхващащо градските исторически обекти и ландшафта, които
са неразделна част от културното многообразие, което Съюзът се ангажира да зачита и насърчава в съответствие с
член 167, параграф 4 от ДФЕС, могат да бъдат полезни определенията и принципите, развити в съответните
конвенции на Съвета на Европа, и по-специално Европейската конвенция за опазване на археологическото наслед
ство от 6 май 1969 г., Конвенцията за опазване на архитектурното наследство на Европа от 3 октомври 1985 г.,
Европейската конвенция за ландшафта от 20 октомври 2000 г. и Рамковата конвенция за значението на култур
ното наследство за обществото от 27 октомври 2005 г. С цел по-добро опазване на историческото и културното
наследство и ландшафта, е важно разглеждането на видимото въздействие на проектите, а именно промяната във
външния вид или изгледа на застроения или природен ландшафт и на градските зони, в оценките на въздействието
върху околната среда.

(17)

При прилагането на Директива 2011/92/ЕС е необходимо да се осигури интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж в съответствие с целите, изложени в съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа
2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

(1) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206,
22.7.1992 г., стр. 7).
(2) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20,
26.1.2010 г., стр. 7).
(3) Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ
дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 66).
(4) Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества и за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).
(5) Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инста
лации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).
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(18)

С оглед увеличаване на обществения достъп до информация и повишаване на прозрачността следва да се предос
тавя по електронен път навременна информация относно околната среда във връзка с прилагането на настоящата
директива. Следователно държавите членки следва да установят най-малко централен портал или точки за достъп,
на подходящото административно равнище, благодарение на които обществеността да има лесен и ефективен
достъп до тази информация.

(19)

Опитът сочи, че в случаи на проекти или части от проекти, които служат на целите на отбраната, включително
проекти, свързани с дейности на съюзническите сили на територията на държавите членки в съответствие с между
народните задължения, прилагането на Директива 2011/92/ЕС би могло да доведе до разкриването на важна пове
рителна информация, което би възпрепятствало целите на отбраната. По тази причина следва да се предвиди разпо
редба, позволяваща на държавите членки да не прилагат тази директива в случаите, когато това е необходимо.

(20)

Опитът показва, че по отношение на проекти, чиято единствена цел е предприемането на действия в случай на
извънредни ситуации, спазването на Директива 2011/92/ЕС би могло да има неблагоприятни последици, наред с
другото за околната среда, и поради това следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на държавите членки да
не прилагат тази директива в случаите, когато това е необходимо.

(21)

Държавите членки имат избор при прилагането на Директива 2011/92/ЕС по отношение на включването на оцен
ките на въздействието върху околната среда в националните процедури. Съответно елементите на тези национални
процедури могат да варират. Поради този факт обоснованото заключение, чрез което компетентният орган
приключва разглеждането на свързаните с околната среда въздействия на проекта, може да бъде част от интегри
рана процедура по издаване на разрешение за осъществяване или може да бъде включено в друго обвързващо
решение с оглед на спазването на целите на настоящата директива.

(22)

С цел да се гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, процедурите на скрининг и
оценката на въздействието върху околната среда следва да вземат под внимание въздействието на съответния проект
като цяло, включително, където е приложимо, подземните и подпочвените характеристики, на етапа на строеж, на
етапа на експлоатация, и където е приложимо, на етапа на разрушаване.

(23)

С цел да се постигне цялостна оценка на преките и непреките въздействия на проект върху околната среда, компе
тентният орган следва да предприеме анализ, като разгледа съдържанието на информацията, предоставена от възло
жителя на проекта и получена чрез консултации, както и да вземе под внимание допълнителната информация, по
целесъобразност.

(24)

За проекти, които са приети със специален акт на националното законодателство, държавите членки следва да
гарантират, че целите на настоящата директива, свързани с обществените консултации, се постигат по законода
телен път.

(25)

Обективността на компетентните органи следва да бъде осигурена. Конфликтите на интереси биха могли да се
предотвратят, наред с другото, чрез функционално разделение на компетентния орган от възложителя на проекта.
В случаите когато компетентният орган е също така възложител на проекта, държавите членки следва да осъще
ствяват най-малко, в рамките на своята организация на административни правомощия, подходящо разделение
между несъвместими функции на органите, които изпълняват задълженията, произтичащи от Директива
2011/92/EС.

(26)

За да се даде възможност на компетентния орган да определи дали за проектите, изброени в приложение II към
Директива 2011/92/ЕС, за техните изменения или разширявания следва да бъде изготвена оценка на въздействието
върху околната среда (процедура на скрининг), информацията, която трябва да бъде предоставена от възложителя
на проекта, следва да бъде специфицирана, с акцент върху основните аспекти, които позволяват на компетентния
орган да вземе решение за преценяване. Решението за преценяване следва да се направи обществено достояние.

(27)

Процедурата на скрининг следва да гарантира, че оценка на въздействието върху околната среда се изисква само за
проекти, които е вероятно да имат значителни последици за околната среда.
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(28)

Критериите за подбор, определени в приложение III към Директива 2011/92/ЕС, които следва да се вземат под
внимание от държавите членки, за да се определи кои проекти трябва да бъдат подложени на оценка на въздей
ствието върху околната среда въз основа на значителните последици от тях за околната среда, следва да бъдат адап
тирани и уточнени. Например опитът показва, че проекти, при които се използват или са засегнати ценни ресурси,
проекти, предвидени за изпълнение в екологично чувствителни райони, или проекти с потенциално опасни или
необратими последици често е вероятно да имат значителни последици за околната среда.

(29)

При определянето на това дали се очакват съществени последици от проекта за околната среда, компетентните
органи следва да установят кои са най-подходящите за целта критерии и следва да вземат предвид допълнителната
информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза,
за да бъде провеждането на процедурата на скрининг ефективно и прозрачно. В това отношение е подходящо да се
специфицира съдържанието на решението за преценяване във връзка с необходимостта от скрининг, по-специално
в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда. Освен това, като се имат предвид
доброволните коментари, които може да са били получени от други източници, като например представители на
обществеността или публичните органи, независимо че на етапа на скрининг не се изисква официална консултация,
това е добра административна практика.

(30)

С цел да се подобри качеството на оценката на въздействието върху околната среда, да се опростят процедурите и
да се рационализира процесът на вземане на решения, компетентният орган следва, по искане на възложителя на
проекта, да даде становище относно обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която
се представя под формата на доклад за оценка на въздействието върху околната среда („определяне на обхвата“).

(31)

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда, който трябва да бъде предоставен от възложителя за
даден проекта, следва да включва описание на разумните алтернативи, проучени от възложителя на проекта, на
предлагания проект, включително по целесъобразност кратко изложение на вероятното развитие на текущото
състояние на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на
качеството на процеса на оценка на въздействието върху околната среда и за предоставяне на възможност за
включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта.

(32)

Данните и информацията, включени от възложителя на проекта в докладите за оценка на въздействието върху
околната среда, следва да бъдат пълни и с достатъчно високо качество по смисъла на приложение IV към Дирек
тива 2011/92/ЕС. С оглед избягване на дублирането на оценки резултатите от други оценки по реда на законода
телството на Съюза, като например Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) или Дирек
тива 2009/71/Евратом или националното законодателство следва, по целесъобразност и в случай че има такива
оценки, да бъдат взети под внимание.

(33)

Експертите, участващи в изготвянето на докладите за оценка на въздействието върху околната среда, следва да
бъдат квалифицирани и компетентни. За целите на разглеждането на проекта от страна на компетентните органи е
необходим достатъчно опит в съответната област, за да се гарантира, че предоставената от възложителя на проекта
информация е изчерпателна и с високо качество.

(34)

С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава реше
нието, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, че са взети предвид резултатите от проведените
консултации и събраната релевантна информация.

(35)

Държавите членки следва да гарантират, че се прилагат мерки за смекчаване и компенсация и че са определени
подходящи процедури относно наблюдението на неблагоприятните последици за околната среда, произтичащи от
изграждането и експлоатацията на даден проект, наред с другото за установяване на непредвидени значителни
неблагоприятни последици, за да бъдат в състояние да предприемат подходящи коригиращи действия. Такова
наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно законода
телството на Съюза с изключение на настоящата директива и националното законодателство.

(1) Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и
програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).
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(36)

За да се насърчи по-ефикасното вземане на решения и да се повиши правната сигурност държавите членки следва
да гарантират, че различните етапи на оценката на въздействието върху околната среда на проектите се осъще
ствяват в разумен срок, съобразно характера, сложността, местоположението и размера на проекта. Тези срокове не
бива в никакъв случай да застрашават постигането на високи стандарти при опазването на околната среда, поспециално на произтичащите от законодателството на Съюза в областта на околната среда с изключение на настоя
щата директива, както и ефективното публично участие и достъпа до правосъдие.

(37)

С цел да се повиши ефективността на оценката, да се намали административната сложност и да се повиши иконо
мическата ефективност, когато задължението за изготвяне на оценки във връзка с въпроси, свързани с околната
среда, възниква едновременно от настоящата директива, Директива 92/43/ЕИО и/или Директива 2009/147/ЕО,
държавите членки следва да гарантират наличието на координирани и/или общи процедури, изпълняващи изисква
нията на посочените директиви, по целесъобразност и като се отчитат техните специфични организационни харак
теристики. Когато задължението за изготвяне на оценки във връзка с въпроси, свързани с околната среда, възниква
едновременно от настоящата директива и от друг законодателен акт на Съюза, като например Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), Директива 2001/42/ЕО, Директива 2008/98/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета (2), Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), и Директива
2012/18/ЕС, държавите членки следва да могат да предвидят координирани и/или общи процедури, изпълняващи
изискванията на съответното законодателство на Съюза. Когато бъдат въведени координирани или общи проце
дури, държавите членки следва да определят органа, който ще отговаря за изпълнението на съответните задъл
жения. Като вземат предвид институционалните структури, държавите членки следва да могат, ако счетат за
необходимо, да определят повече от един орган.

(38)

Държавите членки следва да установят система от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети
съгласно настоящата директива. Държавите членки следва да определят по своя преценка вида и формата на тези
санкции. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(39)

В съответствие с принципите на правна сигурност и пропорционалност и с цел да се гарантира, че преходът от
действащия режим, определен в Директива 2011/92/ЕС, към новия режим, произтичащ от измененията, съдър
жащи се в настоящата директива, е възможно най-плавен, е целесъобразно да се определят преходни мерки. Тези
мерки следва да гарантират, че регулаторната среда във връзка с оценката на въздействието върху околната среда
не се променя по отношение на определен възложител на проект, когато процедурни стъпки вече са били пред
приети в рамките на действащия режим, а разрешението за осъществяване на проекта или друго обвързващо
решение, необходимо за спазване на целите на директивата, все още не е предоставено на проекта. Следователно
съответните разпоредби на Директива 2011/92/ЕС, преди нейното изменение от настоящата директива, следва да
се прилагат и за проекти, за които е започната процедурата на скрининг, започнато е определянето на обхвата
(когато определянето на обхвата е било поискано от възложителя на проекта или изискано от компетентния орган)
или докладът за оценка на въздействието върху околната среда е предаден преди срока за транспониране.

(40)

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията от 28 септември
2011 г. относно обяснителните документи (4), държавите членки се ангажираха в случаите, когато това е оправ
дано, да прилагат към нотификацията на мерките си за транспониране един или повече документи, поясняващи
връзката между съставните елементи на дадена директива и съответните части от националните инструменти за
транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита предаването на такива документи за
обосновано.

(41)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се гарантира високо равнище на опазване на околната
среда и човешкото здраве чрез установяване на минимални изисквания за оценката на въздействието върху окол
ната среда на проектите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради
обхвата, сериозността и трансграничния характер на екологичните проблеми, които трябва да бъдат разгледани,
може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с прин
ципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на
пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази
цел.

(42)

Поради това Директива 2011/92/ЕС следва да бъде съответно изменена,

(1) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(2) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени
директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(3) Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
(4) ОВ C 369, 17.12.2011 г.,.стр. 14.
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ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Директива 2011/92/ЕС се изменя, както следва:
1)

Член 1 се изменя, както следва:
а) в параграф 2 се добавя следната буква:
„ж) „оценка на въздействието“ означава процес, състоящ се във:
i)

изготвянето на доклад за оценка на въздействието върху околната среда от страна на възложителя на
проекта, както е посочено в член 5, параграфи 1 и 2;

ii) провеждането на консултации, както е посочено в член 6 и по целесъобразност, член 7;
iii) разглеждането от компетентния орган на информацията, която е представена в доклада за оценка на
въздействието върху околната среда, и евентуално на допълнителната информация, която е предоставена,
при необходимост, от възложителя на проекта в съответствие с член 5, параграф 3, както и получената
чрез консултациите релевантна информация съгласно членове 6 и 7;
iv) обоснованото заключение на компетентния орган относно значителното въздействие на проекта върху
околната среда, като се вземат предвид резултатите от разглеждането, посочено в точка III) и по целесъоб
разност, собственото му допълнително разглеждане; и
v) включването на обоснованото заключение на компетентния орган в решенията, посочени в член 8а.“;
б) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно национал
ното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти или части от проекти, които служат един
ствено на целите на отбраната или а проекти, които служат единствено за реагирането в граждански аварийни
ситуации, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятни последици за постигането на тези цели.“;
в) параграф 4 се заличава;
2)

Член 2 се изменя, както следва:
а) параграфи 1 — 3 се заменят със следното:
„1.
Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъде дадено разре
шение за осъществяване, проектите, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда,
наред с другото, поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на
разрешение за осъществяване и на оценка относно тяхното въздействие върху околната среда. Тези проекти са
дефинирани в член 4.
2.
Оценката на въздействието върху околната среда може да се обедини с други съществуващи процедури за
издаване на разрешения за осъществяване за проекти в държавите членки или, ако няма такива, може да се
обедини с други създадени процедури или с процедури, които следва да бъдат създадени в съответствие с целите
на настоящата директива.
3.
По отношение на проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната
среда възниква едновременно от настоящата директива и от Директива 92/43/ЕИО (*) на Съвета и/или Директива
2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (**), държавите членки гарантират, когато е подходящо, че
са предвидени координирани и/или общи процедури, в съответствие с изискванията на посоченото законодател
ство на Съюза.
По отношение на проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда
възниква едновременно от настоящата директива и законодателство на Съюза, различно от посочените в първата
алинея актове, държавите членки могат да предвидят координирани и/или общи процедури.
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В рамките на координираната процедура, посочена в първа и втора алинеи, държавите членки се стремят да коор
динират отделните оценки на въздействието върху околната среда на даден проект, изисквани от съответното
законодателство на Съюза, като определят компетентен орган за тази цел, без да се засягат разпоредбите, изиск
ващи противното, съдържащи се в съответното законодателство на ЕС.
В рамките на общата процедура, посочена в първа и втора алинеи, държавите членки се стремят да осигурят една
оценка на въздействието върху околната среда на даден проект, изисквана от съответното законодателство на
Съюза, без да се засягат разпоредбите, изискващи противното, съдържащи се в съответното законодателство
на ЕС.
Комисията предоставя насоки относно създаването на координирани или общи процедури за проекти, които
подлежат едновременно на оценка съгласно настоящата директива и директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО,
2009/147/ЕО или 2010/75/ЕС.
(*) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на
дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(**) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазва
нето на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).“;
б) в параграф 4 първа алинея се заменя със следното:
„4. Без да се засягат разпоредбите на член 7, държавите членки могат, в изключителни случаи, да освободят
конкретен проект от разпоредбите на настоящата директива, когато прилагането на въпросните разпоредби би
оказало отрицателно въздействие върху целите на проекта, при условие че са изпълнени целите на настоящата
директива.“;
в) добавя се следният параграф:
„5. Без да се засягат разпоредбите на член 7, в случаи когато даден проект е приет със специален акт на нацио
налното законодателство, държавите членки могат да освободят въпросния проект от разпоредбите във връзка с
обществените консултации съгласно настоящата директива, при условие че са изпълнени целите на настоящата
директива.
Държавите членки информират Комисията за всяко освобождаване, посочено в първата алинея, на всеки две
години, считано от 16 май 2017 г.“;
3)

Член 3 се заменя със следното:
„Член 3
1. Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, съобразно
особеностите на всеки отделен случай, преките и непреките значителни въздействия на даден проект върху следните
фактори:
а) население и човешко здраве;
б) биологично разнообразие, като се отделя особено внимание на видове и местообитания, защитени по силата на
Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО;
в) земя, почва, вода, въздух и климат;
г) материални активи, културно наследство и ландшафт;
д) взаимодействието между факторите, посочени в букви а) — г).
2. Последиците, посочени в параграф 1, върху факторите, определени там, включват очакваните последици, произ
тичащи от уязвимостта на проекта от риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за съответния
проект.“;
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Член 4 се изменя, както следва:
а) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
„3.
Когато се разглежда всеки отделен случай или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2,
се вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение III. Държавите членки могат да
въведат прагове или критерии, определящи случаите, когато проектите не трябва да бъдат подложени нито на
преценка съгласно параграфи 4 и 5, нито на оценка на въздействието върху околната среда, и/или прагове или
критерии, определящи случаите, когато проектите трябва задължително да бъдат подложени на оценка на въздей
ствието върху околната среда, без да бъдат подложени на преценка съгласно параграфи 4 и 5.

4.
Когато държавите членки решат да изискат преценка за проектите, изброени в приложение II, възложителят
на проекта предоставя информация за характеристиките на проекта и вероятните значителни последици от него
за околната среда. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в прило
жение II, раздел А. Възложителят на проекта взема под внимание, когато е приложимо, наличните резултати от
други съответни оценки на въздействието върху околната среда, извършени съгласно законодателството на Съюза
с изключение на настоящата директива. Възложителят на проекта може също така да предостави описание на
всички характеристики на проекта и/или предвидените мерки за избягване или предотвратяване на това, което
иначе е можело да бъдат значителни неблагоприятни последици за околната среда.“;

б) Добавят се следните параграфи:
„5.
Компетентният орган взема своето решение за преценяване въз основа на информацията, предоставена от
възложителя на проекта в съответствие с параграф 4, отчитайки, когато е целесъобразно, резултатите от предвари
телните проверки или оценки на последиците за околната среда, извършени съгласно законодателството на Съюза
с изключение на настоящата директива. Решението за преценяване е обществено достояние и:
а) в случай че се реши, че се изисква оценка на въздействието върху околната среда, посочва основните причини
поради които се изисква такава оценка с позоваване на съответните критерии, изброени в приложение III; или
б) в случай че се реши, че не се изисква оценка на въздействието върху околната среда, посочва основните
причини, поради които не се изисква такава оценка с позоваване на съответните критерии, изброени в прило
жение III, и когато е предложено от възложителя на проекта, посочва всички характеристики на проекта
и/или мерки, предвидени с цел избягване или предотвратяване на това, което иначе е можело да бъдат значи
телни неблагоприятни последици за околната среда.
6.
Държавите членки гарантират, че компетентният орган взема решение за преценяване възможно най-бързо
и в рамките на срок, който не надвишава 90 дни от датата, на която възложителят на проекта е представил
цялата изискана информация съгласно параграф 4. В изключителни случаи, например свързани с характера, слож
ността, местоположението или размера на проекта, компетентният орган може да удължи посочения срок, за да
вземе решение; в този случай компетентният орган информира възложителя на проекта писмено за причините,
които налагат разширяването на проекта и датата, на която се очаква неговото решение.“;

5)

В член 5 параграфи 1 — 3 заменят със следното:
„1.
Когато се изисква оценка на въздействието върху околната среда, възложителят на проекта изготвя и представя
доклад относно оценката на въздействието върху околната среда. Информацията, която възложителят на проекта
трябва да представи, включва най-малко:
а) описание на проекта, включващо информация относно обекта, план, размери и други съответни характеристики
на проекта;
б) описание на вероятните значителни последици на проекта за околната среда;
в) описание на характеристиките на проекта и/или мерките, предвидени с цел избягване, предотвратяване или нама
ляване и ако е възможно, премахване на вероятни значителни неблагоприятни последици за околната среда;
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г) описание на разумни алтернативи, проучени от възложителя на проекта, които са от значение за проекта и него
вите специфични характеристики, и посочване на главните причини за избрания вариант, като се вземат предвид
последиците на проекта върху околната среда;
д) нетехническо описание на информацията, посочена в букви от а) до г) и
е) всяка допълнителна информация, посочена в приложение IV, свързана със специфичните характеристики на даден
проект или тип проект и на екологичните характеристики, които е вероятно да бъдат засегнати.
В случай че е изготвено становище съгласно параграф 2, докладът за оценката на въздействието върху околната среда
се основава на това становище, и включва информация, която може разумно да се изисква за достигането до обосно
вано заключение относно значителните последици на проекта за околната среда, като се вземат предвид настоящите
познания и методи за оценка. Възложителят на проекта, с оглед да се избегне дублиране на оценката, взема предвид
наличните резултати от други съответни оценки по реда на законодателството на Съюза или на националното зако
нодателство при изготвянето на доклада за оценка на въздействието върху околната среда.

2. В случай че възложителят на проекта поиска, компетентният орган, като взема предвид информацията, предос
тавена от възложителя на проекта, и по-специално относно специфичните характеристики на проекта (включително
неговото местонахождение и технически капацитет) и вероятното му въздействие върху околната среда, издава стано
вище относно обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да се включи от възложителя на
проекта в доклада за оценка на въздействието върху околната среда, в съответствие с параграф 1 от настоящия член.
Компетентният орган се консултира с органите, посочени в член 6, параграф 1, преди да даде своето становище.

Държавите членки могат също да изискат от компетентните органи да дадат становище, както е посочено в първата
алинея, независимо дали възложителят на проекта е поискал становище или не.

3.

За да се гарантира пълнотата и качеството на докладите за оценка на въздействието върху околната среда:

а) възложителят на проекта гарантира, че докладът за оценка на въздействието върху околната среда е изготвен от
компетентни експерти;
б) компетентният орган гарантира, че разполага или има достъп, когато е необходимо, до експертни познания за
разглеждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда; и
в) когато е необходимо, компетентният орган търси от възложителя на проекта допълнителна информация в съот
ветствие с приложение IV, която има пряко отношение към достигането до обосновано заключение относно
значителните последици на проекта за околната среда.“;
6)

Член 6 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органите, които е вероятно да имат
отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на околната среда или местна или регио
нална компетентност, имат възможност да изразят становището си относно информацията, предоставена от възло
жителя на проекта, както и относно искането за разрешение за осъществяване на проекта, като се вземат предвид,
при целесъобразност, случаите, посочени в член 8а, параграф 3. За тази цел държавите членки посочват органите,
които следва да бъдат консултирани по принцип или за всеки отделен случай. Информацията, събрана съгласно
член 5, се изпраща на тези органи. Държавите членки разработват подробни указания във връзка с осъществява
нето на консултациите.“;

б) уводната част в параграф 2 се заменя със следното:
„2.
С цел да се гарантира ефективното участие на заинтересованата общественост в процедурите за вземане на
решение, обществеността се информира по електронен път и чрез публично оповестяване или чрез други подхо
дящи средства за следните въпроси на ранен етап от процедурите за вземане на решения в областта на околната
среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно веднага след като информацията може разумно да се предос
тави.“;
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в) параграф 5 се заменя със следното:
„5.
Подробните условия за информирането на обществеността, например чрез пускане на бюлетини по пощата
в определен радиус или публикуване в местни вестници, и за консултиране на заинтересованата общественост,
например писмено или чрез обществено допитване, се определят от държавите членки. Държавите членки пред
приемат необходимите мерки, за да гарантира, че съответната информация е достъпна по електронен път за обще
ствеността, най-малко чрез централен портал или лесно достъпни точки за достъп, на подходящото администра
тивно равнище.“;
г) параграф 6 се заменя със следното:
„6.

Определят се разумни срокове за различните етапи, които осигуряват достатъчно време за:

а) информиране на органите, посочени в параграф 1, и обществеността, и
б) да могат органите, посочени в параграф 1, и заинтересованата общественост да се подготвят и да участват ефек
тивно във вземането на решения за околната среда, предмет на разпоредбите на настоящия член.“;
д) добавя се следният параграф:
„7.
Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада за оценка на въздей
ствието върху околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни.“;
7)

Член 7 се изменя, както следва:
а) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Заинтересованите държави членки започват консултации, inter alia, относно потенциалното трансгранично
въздействие на проекта и предвижданите мерки, целящи намаляването или елиминирането на това въздействие,
като се договарят за провеждане на тези консултации в разумна времева рамка.
Подобни консултации могат да се провеждат чрез съответния съвместен орган.“;
б) параграф 5 се заменя със следното:
„5.
Подробните правила за прилагане на параграфи 1 — 4 от настоящия член, включително установяването на
срокове за консултации, трябва да бъдат определени от съответните държави членки въз основа на договорености
и срокове, посочени в член 6, параграфи 5 — 7, и трябва да дават възможност на заинтересованата общественост
на територията на засегнатата държава членка да участва ефективно в процедурите по вземане на решения
относно околната среда, посочени в член 2, параграф 2 за проекта.“;

8)

Член 8 се заменя със следното:
„Член 8
Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат надлежно под внимание
при процедурата за даване на разрешение за осъществяване.“;

9)

След член 8 се вмъква следният член:
„Член 8а
1.

Решението за издаване на разрешение трябва да включва най-малко следната информация:

а) обоснованото заключение, посочено в член 1, параграф 2, буква ж), точка iv);
б) всички условия на околната среда, приложени към решението, описание на всички характеристики на проекта
и/или предвидените мерки за избягване, предотвратяване или намаляване и ако е възможно, премахване на небла
гоприятните последици върху околната среда, както и при целесъобразност, мерки за наблюдение.

L 124/12

BG

2.

Официален вестник на Европейския съюз

25.4.2014 г.

В решението за отказ на разрешение за осъществяване се посочват основните причини за отказа.

3. Когато държави членки използват процедурите, посочени в член 2, параграф 2, различни от процедурите за
даване на разрешение за осъществяване, изискванията по параграфи 1 и 2, в зависимост от случая, се считат за
изпълнени, когато всяко решение, издадено в контекста на тези процедури, съдържа информацията, посочена във
въпросните параграфи, и съществуват механизми, които дават възможност за изпълнение на изискванията по пара
граф 6 на настоящия член.

4. В съответствие с изискванията, посочени в параграф 1, буква б), държавите членки гарантират, че характеристи
ките на проекта и/или предвидените мерки за избягване, предотвратяване или намаляване и ако е възможно, премах
ване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, се изпълняват от възложителя на проекта и
определят процедурите относно наблюдението на значителни 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 проекта и на значимостта на неговите последици за окол
ната среда.

Съществуващи мерки за наблюдение, произтичащи от законодателството на Съюза с изключение на настоящата
директива и от националното законодателство могат да бъдат използвани, когато е подходящо, с цел избягване на
дублиране на наблюдението.

5. Държавите членки гарантират, че компетентният орган взема всички решения, посочени в параграфи 1, 2 и 3,
в рамките на разумен период от време.

6. Компетентният орган се уверява, че обоснованото заключение, посочено в член 1, параграф 2, буква ж),
точка iv) или всяко друго решение, посочено в параграф 3 на настоящия член, е все още актуално, когато взема
решение да даде разрешение за осъществяване. За тази цел държавите членки могат да определят срокове за валид
ността на обоснованото заключение, посочено в член 1, параграф 2, буква ж), точка iv), или всяко друго решение,
посочено в параграф 3 на настоящия член.“;

10) В член 9 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване, компетентният орган или
органи информират незабавно обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, за това съгласно съответ
ните национални процедури и гарантират, че следната информация е достъпна за обществеността и за органите,
посочени в член 6, параграф 1, като се вземат предвид, при целесъобразност, случаите, посочени в член 8а, пара
граф 3:
а) съдържанието на решението и всички свързани с него условия, определени в член 8а, параграфи 1 и 2;
б) основните причини и съображения, на които се основава решението, включително информация за процеса на
участие на обществеността. Това включва също така обобщение на резултатите от консултациите и информацията,
събрана съгласно членове 5, 6 и 7, и начина, по който посочените резултати са били включени или разгледани
по друг начин, по-специално коментарите, получени от засегнатата държава членка, посочена в член 7.“;
11) Вмъква се следният член:

„Член 9а
Държавите членки гарантират, че компетентният орган или органи изпълняват задълженията, произтичащи от
настоящата директива, по обективен начин и не се намират в ситуация, водеща до конфликт на интереси.

Когато компетентният орган е също така възложител на проекта, държавите членки осъществяват най-малко, в
рамките на своята организация на административни правомощия, подходящо разделение между несъвместими
функции при изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата директива.“;
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(12) В член 10 първият параграф се заменя със следното:
„Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО, разпоредбите на настоящата директива не засягат задължението на компе
тентните органи да спазват ограниченията, налагани от законовите, подзаконовите и административните разпоредби
и възприетите правни практики по отношение на търговската и промишлената поверителна информация, включи
телно защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси.“;
13) Вмъква се следният член:
„Член 10а
Държавите членки определят правила за санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби,
приети съгласно настоящата директива. Така предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.“;
14) В член 12 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
По-специално, на всеки шест години от 16 май 2017 г. държавите членки съобщават на Комисията, в случай
че такива данни са налични:
а) броя на проектите, посочени в приложения I и II, при условие че е направена оценка в съответствие с
членове 5 — 10;
б) разбивката на оценките съгласно категориите проекти, посочени в приложения I и II;
в) броя на проектите, посочени в приложение II, подлежащи на оценка на въздействието на околната среда в съот
ветствие с член 4, параграф 2;
г) средната продължителност на процеса на изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда.
д) общите оценки относно средните преки разходи за оценка на въздействието върху околната среда, включително
въздействието от прилагането на настоящата директивата спрямо МСП.“;
15) Приложенията към Директива 2011/92/ЕС се изменят съобразно приложението към настоящата директива.

Член 2
1.
Без да се засяга член 3, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпо
редби, необходими за да се приведе тяхното законодателство в съответствие с настоящата директива до 16 май 2017 г.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство,
които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3
1.
Проекти, за които преценката, посочена в член 4, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС е започнала преди 16 май
2017 г., са обвързани със задълженията, посочени в член 4 от Директива 2011/92/ЕС, преди да бъде изменена с настоя
щата директива.
2.
Проекти са обвързани със задълженията, посочени в член 3 и членове 5 — 11 от Директива 2011/92/ЕС, преди да
бъде изменена с настоящата директива, когато преди 16 май 2017 г.:
а) процедурата относно становището, посочена в член 5, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС е започнала; или
б) информацията, посочена в член 5, параграф 1 от Директива 2011/92/ЕС е предоставена.
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Член 4
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

25.4.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 124/15

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Добавя се следното приложение:
„ПРИЛОЖЕНИЕ II.А
ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В
ПРИЛОЖЕНИЕ II)

1. Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:
а) описание на физическите характеристики на целия проект и където е приложимо, дейностите по събаряне и
разрушаване;
б) описание на местонахождението на проекта, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географ
ските области, които е вероятно да бъдат засегнати.
2. Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат сериозно засегнати от проекта.
3. Доколкото е налична информация за това, описание на всички вероятни значителни последици на проекта за окол
ната среда, които произтичат от:
а) очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци, по целесъобразност;
б) използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите, и на биологичното разнообразие.
4. Критериите от приложение III се вземат предвид, по целесъобразност, при събиране на информацията в съответствие
с точки 1 — 3.“
2) Приложения III и IV се заменят със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ III
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3
(КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАЛИ ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II, СЛЕДВА ДА ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)

1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТИТЕ

Трябва да се вземат под внимание характеристиките на проектите и по-конкретно:
а) размерът и дизайнът на целия проект;
б) кумулиране с други съществуващи и/или одобрени проекти;
в) използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, водите, и на биологичното разнообразие;
г) генерирането на отпадъци;
д) замърсяването и вредното въздействие;
е) рискът от големи аварии и/или бедствия, които са свързани със съответния проект, включително причинените
от изменението на климата, в съответствие с научните познания;
ж) рисковете за човешкото здраве (например поради замърсяване на водите или въздуха).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Проектите могат да окажат отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географ
ските райони, поради което тези характеристики трябва да бъдат взети под внимание и по-конкретно:
а) съществуващо и одобрено земеползване;
б) относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (вклю
чително почва, земя, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове;
в) абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области:
i)

мочурища, крайречни области, речни устия;

ii)

крайбрежни зони и морска околна среда;

iii) планински и горски райони;
iv)

природни резервати и паркове;

v)

райони, класифицирани или защитени по силата на националното законодателство; райони по „Натура
2000“, определени от държавите членки съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО;

vi)

области, в които вече е налице неизпълнение на стандартите за качество на околната среда, предвидени в
законодателство на Съюза и свързани с проекта, или се счита, че съществува такова неизпълнение;

vii) гъсто населени райони;
viii) ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
3.

ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Трябва да се вземат под внимание вероятните значителни последици на проектите за околната среда във връзка с
критериите, определени в точки 1 и 2 от настоящото приложение, по отношение на въздействието на проекта
върху факторите, определени в член 3, параграф 1, като се взема предвид:
а) сериозността и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които
е вероятно да бъдат засегнати);
б) естеството на въздействието;
в) трансграничният характер на въздействието;
г) интензивността и сложността на въздействието;
д) вероятността за такова въздействие;
е) очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
ж) комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени проекти;
з) възможността за ефективно намаляване на въздействията.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1
(ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)

1.

Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:
а) описание на местоположението на проекта;
б) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, по целесъобразност, необходимите
дейности по събаряне и разрушаване, и изискванията относно използването на водите и земята, на етапа на
строеж и на етапа на експлоатация;
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в) описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на проекта (по-специално всички производ
ствени процеси), например енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните
материали и природни ресурси (включително водите, земята, почвите и биологичното разнообразие);
г) оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като замърсяване на вода, въздух,
почва и подпочвен слой, шум, вибрации, светлини и топлинни лъчения, радиация) и количества и видове на
отпадъците, получени по време на етапа на строеж и на етапа на експлоатация.
2.

Описание на разумните алтернативи (например по отношение на техническия проект, технологията, местоположе
нието, размера и мащаба), проучени от възложителя на проекта, които са свързани с предложения проект и него
вите специфични характеристики, и посочване на главните причини за направения избор, включително сравнение
на последиците за околната среда.

3.

Описание на съответните аспекти от настоящото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко изло
жение на вероятната им еволюция, ако проектът не бъде осъществен, доколкото природните промени от базовия
сценарий могат да бъдат оценени с умерено усилие въз основа на наличността на информация за околната среда и
научни познания.

4.

Описание на факторите, посочени в член 3, параграф 1, които е вероятно да бъдат засегнати значително от
проекта: населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора), почвата (например
органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например хидроморфологични промени, количе
ство и качество), въздуха, климата (например емисиите на парникови газове, въздействията във връзка с адаптира
нето), материалните активи, културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, и ланд
шафта.

5.

Описание на вероятните значителни последици на проекта за околната среда, произтичащи, наред с другото, от:
а) строежа и съществуването на проекта, включително, по целесъобразност, дейностите по събаряне и разруша
ване;
б) използването на природните ресурси, по-специално на земята, почвата, водите и биологичното разнообразие,
като се взема предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси;
в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия
и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците;
г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произше
ствия или катастрофи);
д) комбинирането на въздействието с това на други съществуващи и/или одобрени проекти, като се вземат
предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично
значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или използването на природни ресурси;
е) въздействието на проекта върху климата (например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и
уязвимостта на проекта спрямо изменението на климата;
ж) използваните технологии и вещества.
Това описание на вероятните значителни последици за факторите, посочени в член 3, параграф 1, следва да
обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, среднос
рочни 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 Съюза или
това на държавите членки, които са от значение за проекта.

6.

Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на значителните
последици за околната среда, включително подробности за затрудненията (например технически недостатъци или
липса на ноу-хау), които възложителят на проекта е срещнал при събирането на необходимата информация, и
основните елементи на несигурност.
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7.

Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или ако е възможно, премахване на
установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и по целесъобразност, на всички предло
жени мерки за наблюдение (например изготвянето на анализ след завършването на проекта). Това описание следва
да обяснява до каква степен са избегнати, предотвратени, намалени или премахнати значителните неблагоприятни
последици за околната среда и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.

8.

Описание на очакваните значителни неблагоприятни последици на проекта за околната среда, произтичащи от
уязвимостта на проекта на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за съответния проект.
Наличната съответна информация, получена чрез оценки на риска съгласно законодателството на Съюза, като
например Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*) или Директива 2009/71/Евратом на
Съвета (**), или съответните оценки, извършени съгласно националното законодателство, могат да се използват за
тази цел, при условие че са спазени изискванията на настоящата директива. По целесъобразност, това описание
следва да включва мерките, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни
последици на тези събития за околната среда и подробности за подготвеността и предлаганото реагиране при
такива извънредни ситуации.

9.

Нетехническо обобщение на информацията, представена в точки 1 — 8.

10. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описания и оценки, включени в
доклада.
(*) Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опас
ностите от големи аварии, които включват опасни вещества, и за изменение и последваща отмяна на Директива
96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).
(**) Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената
безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).“
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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 418/2014 НА КОМИСИЯТА
от 24 април 2014 година
за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните
субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на
остатъчните количества в храните от животински произход по отношение на субстанцията
ивермектин
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установя
ване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноак
тивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение
на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,
като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти
за ветеринарна употреба,
като има предвид, че:
(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивните субстанции,
предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производ
ство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, трябва да бъдат установени по реда на
Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храни от животински
произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (2).

(3)

Понастоящем субстанцията ивермектин е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010
като разрешена субстанция за мазнина, черен дроб и бъбрек при всички видове бозайници, отглеждани за произ
водството на храни, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(4)

На 15 декември 2010 г. Комисията поиска от Европейската агенция по лекарствата да изготви ново становище за
субстанцията ивермектин, в което да се включи възможността за определяне на МДСОК за мускулната тъкан.

(5)

На 9 юни 2011 г. Комитета за лекарствени продукти за ветеринарна употреба (наричан по-долу „КЛПВУ“) прие
становище, в което препоръчва да се определи МДСОК за ивермектин в тъканите, включително мускулите, за
всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни.

(6)

На 25 октомври 2011 г. Комисията поиска от КЛПВУ да преразгледа становището си от 9 юни 2011 г. и да
измени частта, свързана с нивата на остатъчните количества на мястото на инжектиране, посочени в „Други разпо
редби“ от таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010.

(1) ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.
(2) Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация
по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15,
20.1.2010 г., стр. 1).
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(7)

На 12 септември 2013 г. КЛПВУ прие преразгледано становище, като препоръча да се определи МДСОК за ивер
мектин за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при всички видове бозайници, отглеждани за производство на
храни, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека. В преразгле
даното си становище КЛПВУ препоръча за целите на контрола на остатъчните вещества от ивермектин, когато
целият труп е на разположение, пробите да се вземат по възможност от мазнината, черния дроб и бъбреците,
вместо от мускулите, тъй като остатъците в тези тъкани се изчерпват по-бавно, отколкото остатъците в мускулите.

(8)

Следователно записът за субстанцията ивермектин в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010
следва да се измени, за да включва МДСОК за фармакологичноактивната субстанция за мускул, мазнина, черен
дроб и бъбрек при всички видове бозайници, отглеждани за производството на храни, с изключение на животни,
от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

(9)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуалните
необходими мерки, за да се съобразят с новите МДСОК.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветери
нарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага от 24 юни 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 април 2014 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 вписването за субстанцията ивермектин се замества със
следното:
Фармакологич
ноактивна
субстанция

„Ивермектин

Маркерно
остатъчно вещество

22, 23-дихидроавермектин В1а

Животински видове

Всички видове
бозайници,
отглеждани за
производство на
храни

МДСОК

Прицелни
тъкани

Мускул

100 μg/kg

Мазнина

30 μg/kg

Терапевтична
класификация

При свине МДСОК за мазнина Противопара
се отнася за „кожа и мазнина в зитни средства/
естествени пропорции“.
средства,
Черен дроб
Да не се прилага при животни, действащи
Бъбрек
от които се добива мляко, срещу ендо- и
предназначено за консумация ектопаразити“

30 μg/kg
100 μg/kg

Други разпоредби (в съответствие с
член 14, параграф 7 от Регламент
(ЕО) № 470/2009)

от човека.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 419/2014 НА КОМИСИЯТА
от 24 април 2014 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация
на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчу
ците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпъл
нение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос
от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това
настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 април 2014 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и
развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa ( )

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

55,5

MK

105,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

90,2

ZZ

83,6

AL

65,0

MA

39,8

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

72,1

MA

29,9

TR

94,6

ZZ

62,3

EG

43,4

IL

68,2

MA

53,7

TN

59,3

TR

48,0

ZZ

54,5

MA

35,6

TR

80,6

ZZ

58,1

AR

106,8

BR

88,9

CL

102,9

CN

96,9

MK

21,6

NZ

139,9

US

196,2

ZA

130,1

ZZ

110,4

AR

94,7

CL

146,6

ZA

108,1

ZZ

116,5

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „с друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 420/2014 НА КОМИСИЯТА
от 24 април 2014 година
за оттегляне на преустановяването на подаването на заявления за лицензии за внос на захарни
продукти по някои тарифни квоти
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за устано
вяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),
като взе предвид Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои
тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (2), и по-специално член 5, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009 подаването на заявления за лицензии за внос, отнасящи се до
пореден номер 09.4317, бе преустановено от 27 септември 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2013
на Комисията (3).

(2)

Вследствие на уведомленията за неизползвани и/или частично използвани лицензии по посочения пореден номер
отново има налични количества. Поради това преустановяването на подаването на заявления следва да бъде отте
глено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Преустановяването на подаването на заявления за лицензии за внос за пореден номер 09.4317, въведено от 27 септември
2013 г. по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2013, се оттегля.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 април 2014 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и
развитие на селските райони“

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82.
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2013 на Комисията от 26 септември 2013 г. за определяне на коефициента на разпределение за изда
ването на лицензии за внос, заявени в периода от 8 до 14 септември 2013 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за
преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии (ОВ L 255, 27.9.2013 г., стр. 11).
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 14 април 2014 година
за продължаване на срока на действието на правото за съвместно продуцираните аудио-визуални
творби, предвидено в член 5 от Протокола за сътрудничеството в областта на културата към
Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от
една страна, и Република Корея, от друга страна
(2014/226/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид член 4, параграф 1 от Решение 2011/265/ЕС на Съвета от 16 септември 2010 г. за подписването от
името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и
неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1),
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и
Република Корея, от друга страна (2) („Споразумението“), беше подписано на 6 октомври 2010 г. Приложеният
към Споразумението протокол относно сътрудничеството в областта на културата („Протоколът“) определя в член 1
рамката, в която страните си сътрудничат с цел улесняване на обмена по отношение на културните дейности,
продукти и услуги, включително и в аудио-визуалния сектор.

(2)

С Решение 2011/265/ЕС, съгласно член 15.10, параграф 5 от Споразумението, Споразумението се прилага
временно частично от 1 юли 2011 г. при условие за сключването му на по-късна дата.

(3)

Съгласно член 3 от Решение 2011/265/ЕС член 5 от Протокола относно съвместно продуцираните аудио-визуални
творби се прилага временно с изключение на параграф 2 от него.

(4)

В съответствие с член 4, параграф 1 от Решение 2011/265/ЕС Комисията известява писмено Корея за намерението
на Съюза да не продължи срока на действие на правото на съвместно продуцираните аудио-визуални творби
съгласно член 5 от Протокола и в съответствие с процедурата, предвидена в член 5, параграф 8 от същия протокол,
освен ако въз основа на предложение на Комисията Съветът не се съгласи четири месеца преди изтичането на този
срок на действие на правото той да бъде продължен. Освен това, съгласно член 4, параграф 1 от Решение
2011/265/ЕС, ако Съветът се съгласи да продължи срока на действие на правото, задължението за предоставяне на
известие става отново приложимо в края на продължения срок на действие на правото. Конкретно по отношение
на продължаването на срока на действие на правото Съветът взема решение с единодушие.

(5)

На 25 септември 2013 г. вътрешната консултативна група на Съюза, създадена съгласно член 3, параграф 5 от
Протокола, даде положително становище за продължаване на срока на действие на правото, както е предвидено в
член 5, параграф 8, буква а) от Протокола.

(6)

Съветът изразява съгласие за продължаване на срока на действие на правото за съвместно продуцираните аудиовизуални творби да се ползват от съответните схеми на страните за насърчаване на културното съдържание от
местен и регионален характер, както е предвидено в член 5, параграфи 4, 5, 6 и 7 от Протокола.

(7)

Настоящото решение не следва да засяга съответните компетенции на Съюза и на държавите членки,

(1) ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 6.
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Срокът на действие на правото за съвместно продуцираните аудио-визуални творби да се ползват от съответните схеми на
страните за насърчаване на културното съдържание от местен и регионален характер, както е предвидено в член 5, пара
графи 4, 5, 6 и 7 от Протокола, се продължава за три години от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2017 г.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.
За Съвета
Председател
A. TSAFTARIS

25.4.2014 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 24 април 2014 година
за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)

(2014/227/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е съставен списък на активните вещества, които трябва да бъдат
оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (3).

(2)

За известен брой комбинации вещества/продуктови типове, включени в посочения списък, или всички участници
са се оттеглили от програмата за преглед, или определената за докладваща за оценката държава членка не е полу
чила пълно досие в срока по член 9 и член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(3)

Съответно Комисията информира държавите членки за това съгласно член 11, параграф 2, член 12, параграф 1 и
член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007. Информацията беше оповестена и публично чрез електронни
средства.

(4)

В срока от три месеца след оповестяването няколко дружества проявиха интерес към поемането на ролята на
участник по отношение на едно или повече от въпросните вещества и продуктови типове. След това обаче тези
дружества не представиха пълно досие или се отказаха.

(5)

По тази причина съгласно член 12, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 въпросните вещества и
продуктови типове не следва да се одобряват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоци
дите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Веществата, посочени в приложението към настоящето решение, не се одобряват за продуктовите типове, указани в
същото приложение.
(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в
член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325,
11.12.2007 г., стр. 3).
(3) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
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Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 24 април 2014 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

25.4.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Вещества и продуктови типове, които не се одобряват

EO номер

Номер по CAS

Продуктов тип

Докладваща
държава членка

Бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)
диазеноато(2-)]-мед

—

312600-89-8

7

AT

Бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)
диазеноато(2-)]-мед

—

312600-89-8

9

AT

Бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)
диазеноато(2-)]-мед

—

312600-89-8

10

AT

Нонанова киселина

203-931-2

112-05-0

10

AT

Глутарал

203-856-5

111-30-8

1

FI

Глутарал

203-856-5

111-30-8

13

FI

Дисребърен оксид

243-957-1

20667-12-3

11

SE

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

6

UK

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

12

UK

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

13

UK

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

6

HU

Полимер

26781-23-7

3

HU

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Боров екстракт

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

2

DK

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

7

DK

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

9

DK

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

3

UK

Наименование

Полимер на формалдехид и акролеин
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ПОПРАВКИ
Поправка на Окончателно приемане на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата
2014 година
(Официален вестник на Европейския съюз L 51 от 20 февруари 2014 г.)
На страница I/117 таблиците се заменят със следните таблици:
„Одобрено щатно разписание
2014

2013

Институция
постоянни длъжности

временни длъжности

постоянни длъжности

временни длъжности

Европейски парламент

5 636

1 150

5 592

1 151

Европейски съвет и Съвет

3 065

36

3 117

33

Европейска комисия:

24 343

438

24 502

442

— дейности

18 857

364

18 906

364

— научни изследвания и технологично
развитие

3 677

3 773

— Служба за публикации на Европейския
съюз

655

669

— Европейска служба за борба с измамите

310

71

303

75

— Европейска
персонал

на

121

3

122

3

— Служба за управление и плащане по
индивидуални права

180

182

— Служба за инфраструктура и логистика
в Брюксел

400

403

— Служба за инфраструктура и логистика
в Люксембург

143

144

служба

за

подбор

Съд на Европейския съюз

1 555

436

1 578

417

743

139

752

139

685

35

692

35

Комитет на регионите

489

43

494

43

Европейски омбудсман

45

22

39

28

Европейски надзорен орган по защита на
данните

45

Сметна палата
Европейски
комитет

икономически

и

социален

Европейска служба за външна дейност
Общо

43

1 660

1

1 669

1

38 266

2 300

38 478

2 289
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Одобрено щатно разписание

Органи, създадени от Съюза, които имат
правосубектност

2014

2013

постоянни длъжности

временни длъжности

постоянни длъжности

временни длъжности

Децентрализирани агенции

128

5 004

133

4 988

Европейски съвместни предприятия

62

345

62

319

Европейски институт по иновации и техно
логии

39

34

Изпълнителни агенции

491

425

Общо

190

5 879

195

5 766“
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