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Pozměňovací návrh 62
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci.

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení, zajištění 
souladu postupu se zásadami inteligentní 
regulace a zvýšení soudržnosti a synergií s 
ostatními právními předpisy a politikami 
Unie, jakož i strategiemi a politikami 
vypracovanými členskými státy v 
oblastech spadajících do vnitrostátní 
pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se snížit zbytečná regulační zátěž, zejména co se týče malých a středních podniků, je 
nutné do revize směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí začlenit zásady inteligentní 
regulace.

Pozměňovací návrh 63
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
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vnitrostátní pravomoci. vnitrostátní pravomoci. Správní postupy 
jsou v mnoha případech příliš složité a 
zdlouhavé, což způsobuje zpoždění a 
dodatečná rizika v oblasti ochrany 
životního prostředí. V tomto ohledu by k 
cílům směrnice 2011/92/EU mělo patřit 
zjednodušení a harmonizace postupů. Je 
třeba zvážit vhodnost vytvoření jednoho 
kontaktního místa, s cílem umožnit 
koordinované posuzování či společné 
postupy, je-li – například u 
přeshraničních záměrů – vyžadováno 
několik posouzení vlivů na životní 
prostředí, a také s cílem stanovit 
konkrétnější kritéria pro povinná 
posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci.

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci. Správní postupy 
jsou v mnoha případech příliš složité a 
zdlouhavé, což způsobuje zpoždění a 
dodatečná rizika v oblasti ochrany 
životního prostředí. V tomto ohledu by k 
cílům směrnice 2011/92/EU mělo patřit 
zjednodušení postupů. Je třeba zvážit 
vhodnost vytvoření jednoho kontaktního 
místa, s cílem umožnit koordinované 
posuzování či společné postupy, je-li –
například u přeshraničních záměrů –
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vyžadováno několik posouzení vlivů na 
životní prostředí, a také s cílem stanovit 
konkrétnější kritéria pro povinná 
posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Má-li být v celé Unii zajištěno 
jednotné uplatňování a rovnoměrná 
ochrana životního prostředí, Komise coby 
strážkyně Smluv by měla zajistit soulad s 
ustanoveními směrnice 2011/92/EU 
z hlediska kvality i dodržování postupů, 
včetně ustanovení o konzultování 
veřejnosti a její účasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) U záměrů, které mohou mít 
přeshraniční dopad na životní prostředí, 
by dotčené členské státy měly na základě 
rovného zastoupení zřídit společný styčný 
subjekt, který ponese odpovědnost za 
všechny fáze postupu. Ke konečnému 
schválení záměru by měl být vyžadován 
souhlas všech dotčených členských států.

Or. de
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Pozměňovací návrh 67
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Přepracovaná směrnice 2011/92/EU 
by také měla zajistit lepší ochranu 
životního prostředí, účinnější využívání
zdrojů a podporu udržitelného růstu 
v Evropě. K tomu účelu je nutné 
zjednodušit a uvést do souladu postupy, 
které stanovuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury. Komise by 
měla navrhnout seznam kritérií a 
ukazatelů, včetně vizuálního dopadu, s 
cílem lépe provádět směrnici 2011/92/EU 
a zachovat historické a kulturní dědictví, 
jelikož v tomto ohledu v současné době 
neexistují žádné pokyny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury. Komise by 
měla navrhnout seznam kritérií a 
ukazatelů, včetně vizuálního dopadu, s 
cílem lépe provádět směrnici 2011/92/EU 
a zachovat historické a kulturní dědictví, 
jelikož v tomto ohledu v současné době 
neexistují žádné pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tematická strategie pro ochranu půdy a 
Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
kladou důraz na udržitelné využívání půdy 
a potřebu řešit neustálé neudržitelné 
rozšiřování osídlených oblastí (zábor 
půdy). Rovněž závěrečný dokument 
konference OSN o udržitelném rozvoji, 
která se konala v Rio de Janeiru ve dnech 
20.–22. června 2012, uznává hospodářský 
a společenský význam dobrého 
hospodaření s půdou a nutnost přijmout 
bezodkladná opatření, jimiž by bylo možno 
zvrátit degradaci půdy. Veřejné a 

(6) Tematická strategie pro ochranu půdy a 
Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
kladou důraz na udržitelné využívání půdy 
a potřebu řešit neustálé neudržitelné 
rozšiřování osídlených oblastí (zábor 
půdy). Rovněž závěrečný dokument 
konference OSN o udržitelném rozvoji, 
která se konala v Rio de Janeiru ve dnech 
20.–22. června 2012, uznává hospodářský 
a společenský význam dobrého 
hospodaření s půdou a nutnost přijmout 
bezodkladná opatření, jimiž by bylo možno 
zvrátit degradaci půdy. Veřejné a 
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soukromé záměry by proto měly zvážit a 
omezit svůj vliv na půdu, zejména pokud 
jde o její zábor, ale i organickou hmotu, 
erozi, utužování a zakrývání, a to i 
prostřednictvím plánů a politik zaměřených 
na řádné využívání půdy na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni.

soukromé záměry by proto měly zvážit a 
omezit svůj vliv na půdu, zejména pokud 
jde o její zábor, zmenšování zemědělské a 
lesní půdy, kterou lze využít na výrobu 
potravin, krmiv a obnovitelných surovin, 
ale i organickou hmotu, erozi, utužování a 
zakrývání, a to i prostřednictvím plánů a 
politik zaměřených na řádné využívání 
půdy na vnitrostátní, regionální a místní
úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Podle podmínek návrhu Komise bude v rámci posouzení vlivů na životní prostředí poprvé 
zkoumán dopad projektu na půdu. Cíl ochrany půdy by se však neměl vztahovat pouze na čistě 
kvalitativní environmentální aspekt úrodnosti půdy, ale měl by být rozšířen tak, aby zahrnul 
ochranu dostatečných ploch půdy, které jsou využívány v zemědělství a lesnictví.

Pozměňovací návrh 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ochrana a podpora kulturního dědictví 
a krajiny, které jsou nedílnou součástí 
kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána 
uznávat a podporovat ustanovením čl. 167 
odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, mohou vycházet z definic a zásad 
stanovených příslušnými úmluvami Rady 
Evropy, zejména Úmluvou o ochraně 
architektonického dědictví Evropy, 
Evropskou úmluvu o krajině a Rámcové 
úmluvy o hodnotě kulturního dědictví pro 
společnost.

(11) Ochrana a podpora kulturního dědictví 
a krajiny, které jsou nedílnou součástí 
kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána 
uznávat a podporovat ustanovením čl. 167 
odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, mohou vycházet z definic a zásad 
stanovených příslušnými úmluvami Rady 
Evropy, zejména Úmluvou o ochraně 
architektonického dědictví Evropy, 
Evropskou úmluvu o krajině, Rámcovou 
úmluvou o hodnotě kulturního dědictví pro 
společnost a Mezinárodním doporučením 
pro zabezpečení a současnou úlohu 
historických oblastí, které v roce 1976 
v Nairobi přijalo UNESCO.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vizuální dopad je klíčovým 
kritériem při posuzování vlivů na životní 
prostředí z hlediska zachování 
historického a kulturního dědictví, 
přírodních krajin a městských oblastí; je 
to další faktor, který by měl být při 
posuzování používán.

Or. es

Odůvodnění

Vizuální dopad coby kritérium je již součástí vnitrostátních právních předpisů členských 
států, jako je Francie, Itálie a Spojené království.

Pozměňovací návrh 73
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při uplatňování směrnice 2011/92/EU 
je nezbytné zajistit konkurenční 
podnikatelské prostředí, zejména pro malé 
a střední podniky, s cílem vytvořit
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění v souladu s cíli, které byly 
stanoveny ve sdělení Komise nazvaném 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“.

(12) Při uplatňování směrnice 2011/92/EU 
je nezbytné zajistit inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění v souladu s cíli, 
které byly stanoveny ve sdělení Komise 
nazvaném „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“.

Or. es
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Odůvodnění

Zjednodušení odstavce. Konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků je vždy 
pozitivní, nikdy však nesmí mít přednost před ekologickými zárukami jednotlivých projektů.

Pozměňovací návrh 74
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při uplatňování směrnice 2011/92/EU 
je nezbytné zajistit konkurenční 
podnikatelské prostředí, zejména pro malé 
a střední podniky, s cílem vytvořit 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění v souladu s cíli, které byly 
stanoveny ve sdělení Komise nazvaném 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“.

(12) Při uplatňování směrnice 2011/92/EU 
je nezbytné zajistit konkurenční 
podnikatelské prostředí, zejména pro malé 
a střední podniky, s cílem vytvořit 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění v souladu s cíli, které byly 
stanoveny ve sdělení Komise nazvaném 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ a 
s nedávno aktualizovaným sdělením o 
průmyslové politice nazvaným „Silnější 
evropský průmysl pro růst a hospodářskou 
obnovu“ (COM(2012)0582).

Or. en

Odůvodnění

EU potřebuje v plné míře využít potenciál všech politických nástrojů, které má v oblasti 
životního prostředí a průmyslové politiky aktuálně k dispozici, a zaujmout integrovaný 
přístup, aby dosáhla cílů průmyslové politiky EU. Posuzování vlivů na životní prostředí 
představuje klíčový krok v tom, že umožňuje realizaci některých průmyslových projektů, a tím 
i jejich přínosu pro hospodářský rozvoj a růst EU.

Pozměňovací návrh 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Povolení by mělo být uděleno pouze 
veřejným a soukromým záměrům, které by 
mohly mít významný vliv na životní 
prostředí, poté, co je provedeno posouzení 
významných vlivů, které záměr může mít 
na životní prostředí. Toto posouzení by 
mělo vycházet z relevantních informací 
poskytnutých oznamovatelem, které jsou v 
případě potřeby doplněny orgány a 
veřejností, na něž může mít záměr dopad.
Posouzení provádí nezávislí, akreditovaní 
a technicky způsobilí odborníci, na jejichž 
odměně se rovněž podílí oznamovatel.

Or. lt

Pozměňovací návrh 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V každém členském státě by měl být 
zřízen ústřední portál, který bude 
v souvislosti s prováděním této směrnice 
včas poskytovat informace o životním 
prostředí v elektronické podobě, čímž se 
posílí dostupnost informací a 
transparentnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Má-li dojít k omezení 
administrativní zátěže, usnadnění 
rozhodovacího procesu a ke snížení 
nákladů na projekty, je třeba přijmout 
nezbytné kroky směřující k normalizaci 
kritérií v souladu s nařízením (EU) 
č. 1025/2012 o evropské normalizaci1, 
přičemž cílem je podpořit používání 
nejlepších dostupných technologií, zvýšit 
konkurenceschopnost a zamezit 
rozdílnému výkladu norem.
_______________
1 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V zájmu dalšího zjednodušení a 
usnadnění práce příslušných orgánů by 
měla být zavedena hlavní kritéria, která 
zohlední charakteristické rysy různých 
odvětví hospodářské a průmyslové 
činnosti. Měla by vycházet z pokynů 
uvedených v článku 6 směrnice Rady 
92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin1.
_______________
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

Or. es



AM\936759CS.doc 13/72 PE510.827v01-00

CS

Pozměňovací návrh 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) V zájmu zajištění co nejlepšího 
zachování historického a kulturního 
dědictví by Komise nebo členské státy 
měly vypracovat hlavní kritéria.

Or. es

Odůvodnění

Orgány si v řadě případů nejsou zcela vědomy, jaká kritéria mají v souvislosti se zachováním 
historického a kulturního dědictví použít či posuzovat. Toto opatření s sebou přinese větší 
jistotu.

Pozměňovací návrh 80
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici výjimečně nepoužít u záměrů, 
jejichž jediným účelem je reakce na 
mimořádné situace civilního charakteru, 
pod podmínkou, že Komisi a dotčené 
veřejnosti jsou poskytnuty patřičné 
informace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici v těchto výjimečných případech a 
po konzultaci s dotčenou veřejností 
nepoužít.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.
V tomto ohledu by směrnice měla 
zohlednit ustanovení úmluvy z Espoo, 
která v případech přeshraničních záměrů 
ukládá zúčastněným státům povinnost 
poskytovat si informace a navzájem se 
konzultovat. Je-li to vhodné a možné, 
Komise by v takových přeshraničních 
záměrech měla hrát proaktivnější a 
podpůrnou úlohu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Při posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí je třeba mít na paměti 
přiměřenost. Požadavky, které budou 
stanoveny v rámci posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí, musí být 
úměrné jeho velikosti a fázi, v níž se 
nachází.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Čl. 1 odst. 4 směrnice 2011/92/EU 
stanoví, že se směrnice nevztahuje na 
záměry, které jsou přijímány zvláštními 
vnitrostátními právními předpisy, čímž 
umožňuje se od této směrnice jen s 
omezenými procesními zárukami odchýlit 
a zásadním způsobem obejít její 
provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Má-li se předejít zbytečně 
vynaloženému úsilí a výdajům, měly by 
záměry spadající do přílohy II obsahovat 
prohlášení o záměru, jehož délka 
nepřesáhne 30 stran, charakteristiku 
záměru a informace o umístění záměru, 
který má projít zjišťovacím řízením, jež by 
mělo sestávat z počátečního posouzení 
jeho životaschopnosti. Zjišťovací řízení by 
mělo být veřejné a mělo by zohledňovat 
kritéria stanovená v článku 3. Mělo by 
poukázat na významné přímé a nepřímé 
dopady záměru.

Or. es

Pozměňovací návrh 86
João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné 
orgány určily rozsah a míru podrobnosti 
informací týkajících se životního prostředí, 
jež mají být předloženy ve formě zprávy o 
vlivech na životní prostředí (určení rozsahu 
posuzování). Aby bylo možné zlepšit 
kvalitu posuzování a zjednodušit 
rozhodovací proces, je důležité stanovit na 
úrovni Unie kategorie informací, z nichž 
by příslušné orgány při uvedeném určování 
měly vycházet.

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné 
orgány určily rozsah a míru podrobnosti 
informací týkajících se životního prostředí, 
jimiž se má posuzování vlivu na životní 
prostředí zabývat (určení rozsahu 
posuzování). Aby bylo možné zlepšit 
kvalitu posuzování a zjednodušit 
rozhodovací proces, je důležité stanovit na 
úrovni Unie kategorie informací, z nichž 
by příslušné orgány při uvedeném určování 
měly vycházet.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné 
orgány určily rozsah a míru podrobnosti 
informací týkajících se životního prostředí, 
jež mají být předloženy ve formě zprávy o 
vlivech na životní prostředí (určení rozsahu 
posuzování). Aby bylo možné zlepšit 
kvalitu posuzování a zjednodušit 
rozhodovací proces, je důležité stanovit na 
úrovni Unie kategorie informací, z nichž 
by příslušné orgány při uvedeném určování 
měly vycházet.

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné 
orgány určily rozsah a míru podrobnosti 
informací týkajících se životního prostředí, 
jež mají být předloženy ve formě zprávy o 
vlivech na životní prostředí (určení rozsahu 
posuzování). Aby bylo možné zlepšit 
kvalitu posuzování a zjednodušit postupy a 
rozhodovací proces, je důležité stanovit na 
úrovni Unie kategorie informací, z nichž 
by příslušné orgány při uvedeném určování 
měly vycházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář), jako prostředek 
ke zlepšení kvality posuzování a způsob, 
jak umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 89
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář), jako prostředek 
ke zlepšení kvality posuzování a způsob, 
jak umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, jako prostředek 
ke zlepšení kvality posuzování a způsob, 
jak umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí, které má oznamovatel 
poskytnout, by mělo obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. pt
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Odůvodnění

Uvádění pojmu „posouzení vlivů na životní prostředí“ namísto „zprávy o vlivech na životní 
prostředí“ pomůže vytvořit formální základ, z nějž může vycházet postup posuzování, jeho cíle 
a metody, které se mají použít. Změnou terminologie by mohly vzniknout zmatky, a navíc by 
mohlo dojít ke zkreslení rozsahu a účelu konečného dokumentu.

Pozměňovací návrh 91
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Měly by být zavedeny lhůty pro 
jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů 
v zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení 
právní jistoty, rovněž s přihlédnutím k 
povaze, složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného projektu. Tyto lhůty by za 
žádných okolností neměly ohrozit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí, 
zejména té, která je dána ostatními 
právními předpisy Unie týkajícími se 
životního prostředí, účinnou účast 
veřejnosti a přístup k právní ochraně.

(22) Měly by být zavedeny přiměřené a 
předvídatelné lhůty pro jednotlivé kroky 
posuzování vlivů záměrů v zájmu 
účinnějšího rozhodování a zvýšení právní 
jistoty, rovněž s přihlédnutím k povaze, 
složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného projektu. Tyto lhůty by za 
žádných okolností neměly ohrozit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí, 
zejména té, která je dána ostatními 
právními předpisy Unie týkajícími se 
životního prostředí, účinnou účast 
veřejnosti a přístup k právní ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Jedním z cílů Aarhuské úmluvy, 
kterou EU ratifikovala a provedla do 
právních předpisů EU, je zajistit 
veřejnosti právo podílet se na rozhodování 
v záležitostech týkajících se životního 
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prostředí. Proto je třeba tuto účast i 
nadále podporovat, včetně účasti sdružení, 
organizací a skupin, především 
nevládních organizací podporujících 
ochranu životního prostředí. Mimo to 
ustanovení čl. 9 odst. 2 a 4 Aarhuské 
úmluvy upravují přístup k soudním nebo 
jiným řízením za účelem napadení hmotné 
nebo procesní zákonnosti rozhodnutí, 
aktů nebo nečinnosti podléhajících 
ustanovením o účasti veřejnosti.

Or. es

Odůvodnění

Souhrnným způsobem uvádí obsah bodů odůvodnění 17, 19, 20 a 21 staré směrnice. Zásady 
Aarhuské úmluvy by měly být i nadále součástí bodů odůvodnění nové směrnice.

Pozměňovací návrh 93
João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Účast veřejnosti na rozhodování je 
klíčová, neboť umožňuje zaznít veškerým 
názorům a obavám, které by mohly mít 
vliv na rozhodnutí, jež mají být přijata, 
čímž se rozhodování stává odpovědnějším 
a transparentnějším postupem, zlepšuje se 
kvalita rozhodování co do jeho podstaty a 
zvyšuje se povědomí veřejnosti o 
problematice životního prostředí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Podle stávající směrnice 
2011/92/EU je výzkum a těžba 
standardních i nestandardních 
uhlovodíků uvedena v příloze II, bez 
ohledu na prozkoumané nebo vytěžené 
množství. U těchto záměrů je nutné 
provádět monitorování každého případu 
zvlášť, v souladu s kritérii uvedenými v 
příloze III, s cílem určit dosah jejich vlivů 
na životní prostředí. V souladu s „Pokyny 
k uplatňování směrnice 85/337/EHS na 
záměry spojené s výzkumem a těžbou 
nekonvenčních uhlovodíků“1 a s tím, o co 
žádal Evropský parlament v usnesení o 
dopadech těžby břidlicového plynu 
a břidličné ropy na životní prostředí2, se 
tato směrnice musí vztahovat na záměry 
zahrnující nestandardní uhlovodíky, jako 
je tomu u standardní činnosti. Přílohu I 
směrnice 2011/92/EU je tedy třeba změnit 
tak, aby záměry spojené s výzkumem a 
těžbou nestandardních uhlovodíků, které 
mohou mít významný vliv na životní 
prostředí, podléhaly povinnosti vypracovat 
posouzení vlivů na životní prostředí.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Pozměňovací návrh 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Mezní hodnoty pro ochranu při 
těžbě ropy a zemního plynu, které 
stanovuje příloha I směrnice 2011/92/EU, 
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nezohledňují specifický případ úrovně 
denní produkce nestandardních fosilních 
paliv, která bývá velmi proměnlivá a 
relativně nižší a k jejímuž dosažení jsou 
používány metody těžby se značným 
nepříznivým dopadem na životní prostředí, 
jako je hydraulické štěpení. V důsledku 
toho a bez ohledu na vliv těchto záměrů 
na životní prostředí by měly záměry 
spojené s těmito fosilními palivy podléhat 
povinnosti vypracovat posouzení vlivů 
podle přílohy I této směrnice, a to bez 
ohledu na vytěžené množství.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu 8 zpravodajky, avšak 
zjednodušuje jeho znění a rovněž stanoví, že nutnost provést posouzení u nestandardních 
fosilních paliv není dána vytěženým množstvím, ale technikou těžby, která poškozuje životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 96
Tadeusz Cymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Příloha II mimo jiné zahrnuje 
záměry spojené s výzkumem 
nestandardních uhlovodíků, bez ohledu 
na množství vytěžené v této fázi.

Or. pl

Pozměňovací návrh 97
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat rovněž na záměry, u nichž byla 
žádost o povolení podána před lhůtou pro 
provedení, u nichž však posuzování vlivů 
na životní prostředí nebylo ukončeno před 
tímto dnem.

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat pouze na záměry, u nichž byl 
postup posuzování vlivů na životní 
prostředí zahájen po lhůtě pro provedení.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby oznamovatelé záměrů, kteří zahájili postup posuzování před provedením 
nového znění směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, splňovali její nové dodatečné 
požadavky, není-li tento postup v době provedení dokončen, je v rozporu s některými 
základními právními zásadami, jako je nepřípustnost retroaktivity a právní jistota.

Pozměňovací návrh 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat rovněž na záměry, u nichž byla 
žádost o povolení podána před lhůtou pro 
provedení, u nichž však posuzování vlivů 
na životní prostředí nebylo ukončeno před 
tímto dnem.

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat pouze na záměry, u nichž
nebylo k datu provedení směrnice 
2011/92/EU zahájeno posuzování vlivů na 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Zpětná platnost, kterou navrhuje znění Komise, s sebou nese značnou právní nejistotu pro
oznamovatele. Může vést k tomu, že začnou znovu platit podmínky a lhůty postupu, a 
oznamovatelé by pak byli povinni opakovat kroky, které již v rámci postupu přijali. Výsledkem 
mohou být značná zpoždění a nárůst nákladů pro oznamovatele i pro příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat rovněž na záměry, u nichž byla 
žádost o povolení podána před lhůtou pro 
provedení, u nichž však posuzování vlivů 
na životní prostředí nebylo ukončeno před 
tímto dnem.

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat pouze na záměry, u nichž 
nebylo před lhůtou pro provedení této 
směrnice zahájeno posuzování vlivů na 
životní prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 písm. a) se první odrážka 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„— provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

Or. de

Odůvodnění

Obnovení znění stávající směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. V důsledku toho se 
posuzování vlivů na životní prostředí již nebude obvykle vztahovat na demoliční práce.
Demolice budov, zařízení, silnic a dalších zařízení zpravidla nepoškozuje přírodní prostředí a 
krajinu, naopak kvalitu půdy, vody, přírodního prostředí a krajiny zlepšuje. Proto by práce 
tohoto druhu, jejichž cílem je omezit zábor půdy, a které jsou tudíž životnímu prostředí 
prospěšné, neměly podléhat posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 101
Richard Seeber
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 písm. a) se první odrážka 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„— provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 písm. a) se první odrážka 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„— provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí demoličních prací by bylo nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 103
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 písm. a) se první odrážka 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„— provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

Or. en

Odůvodnění

Demoliční práce lze považovat za zásah do přírodního prostředí (Věc C-50/09). Stávající 
definice již zahrnuje demoliční práce, a v důsledku toho není třeba ji měnit. Směrnice by se 
měla vztahovat pouze na demolice záměrů uvedených v přílohách I a II. Vzhledem k povaze 
demoličních prací je logické tyto práce označit za záměr podle přílohy II. Z toho důvodu je 
třeba změnit bod 13 přílohy II tak, aby byly demoliční práce zahrnuty do záměrů podle příloh 
I a II.

Pozměňovací návrh 104
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„— provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

„ — provádění stavebních prací a výstavba 
jiných zařízení nebo děl. Tato směrnice se 
rovněž vztahuje na demolice, za 
předpokladu, že se na ně nevztahují 
pravidla pro jednotlivá odvětví,“

Or. fr

Odůvodnění

Některé druhy demoličních prací nemají na životní prostředí podstatný vliv. Jsou-li již 
zahrnuty do pravidel pro demolice, měly by být z dodatečných požadavků vyňaty.
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Pozměňovací návrh 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 písm. a) se první odrážka 
nahrazuje tímto:

a) V odst. 2 písm. a) se za první odrážku 
doplňuje nová odrážka, která zní:

„— provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

„— provádění demoličních prací, které 
nespadají do oblasti působnosti směrnic 
2004/35/ES a 2010/75/EU,“

Or. it

Odůvodnění

Cílem je zabránit zdvojování právních předpisů a postupů.

Pozměňovací návrh 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— provádění stavebních nebo demoličních 
prací nebo výstavba jiných zařízení nebo 
děl,

— provádění stavebních prací nebo 
výstavba jiných zařízení či děl, včetně 
demoličních prací přímo spojených s 
prováděním stavebních prací,

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zachovat stávající znění směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Zahrnuty 
by měly být pouze demoliční práce, které jsou přímo spojeny s výstavbou zařízení. Zahrnutí 
dalších demoličních prací, jejichž jediným cílem je odstranit zařízení, a tím zvrátit poškození 
životního prostředí, není odůvodněné.
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Pozměňovací návrh 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— provádění stavebních nebo demoličních 
prací nebo výstavba jiných zařízení nebo 
děl,

— provádění stavebních a souvisejících 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— provádění stavebních nebo demoličních 
prací nebo výstavba jiných zařízení nebo 
děl,

— provádění stavebních prací včetně 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,

Or. en

Odůvodnění

Návrh konkrétně odkazuje na demoliční práce jako jeden z cílů, u nichž je požadováno 
posouzení vlivů na životní prostředí. Členské státy tuto oblast upraví svými vnitrostátními 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— provádění stavebních nebo demoličních 
prací nebo výstavba jiných zařízení nebo 
děl,

— provádění stavebních a popřípadě 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl či jejich provoz,

Or. en

Odůvodnění

 Posouzení vlivů je třeba provést u celého životního cyklu, včetně provozu a konečného 
vyřazení.

Pozměňovací návrh 110
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— provádění stavebních nebo demoličních 
prací nebo výstavba jiných zařízení nebo 
děl,

— provádění stavebních nebo demoličních 
prací, zahájení a rozšíření stavebních 
prací nebo výstavba jiných zařízení, změna 
provozu zařízení nebo změna jeho výkonu, 
jež mají vliv podle odstavce 1,

Or. en

Odůvodnění

U rozšíření co do struktury a provozu zařízení (např. navýšení kapacity), a to i v případech, 
kdy je očekáván značný dopad na životní prostředí, se posouzení vlivů na životní prostředí má 
provádět pouze tehdy, jsou-li schválena formálním správním řízením. Pozměňovací návrh 
tento nedostatek odstraňuje.

Pozměňovací návrh 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
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Merkies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odst. 2 písm. a) se první odrážka 
nahrazuje tímto:
„– jiné zásahy do přírodního prostředí a 
krajiny včetně těch, které se týkají 
výzkumu a těžby nerostných surovin;“

Or. en

Odůvodnění

Těžba nerostných zdrojů je již zahrnuta ve významu záměru. Je doplněn výzkum nerostných 
surovin, aby byla pokryta i výzkumná činnost.

Pozměňovací návrh 112
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odst. 2 písm. a) se druhá odrážka 
nahrazuje tímto:
„– jiné zásahy do přírodního prostředí a 
krajiny včetně těch, které se týkají 
výzkumu a těžby uhlovodíků.“

Or. en

Odůvodnění

Těžba uhlovodíků spadá do významu záměru. Je doplněn výzkum uhlovodíků, aby byla 
pokryta i výzkumná činnost.
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Pozměňovací návrh 113
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 2 písm. a se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Individuální práce a činnosti, které jsou 
schváleny nebo povoleny podle 
vnitrostátního právního aktu, nejsou 
považovány za záměry.“

Or. de

Odůvodnění

Skutečnost, že definice záměru zahrnuje nejen výstavbu budov či jiných zařízení, ale i „jiné 
zásahy do přírodního prostředí a krajiny“, dává členským státům pravomoc v jednotlivých 
případech nařídit posouzení vlivů na životní prostředí, pokud daná činnost může mít na 
životní prostředí významný vliv. Tato pravomoc by se neměla vztahovat na případy, kdy 
členský stát přijal zvláštní právní předpis, který je v souladu s právem EU a orgánům 
povoluje nebo nařizuje vydávat povolení pro určitou činnost.

Pozměňovací návrh 114
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU 
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) „povolením“ rozhodnutí příslušného 
orgánu nebo orgánů, které opravňuje 
oznamovatele k zahájení záměru;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 2 se písmeno f) nahrazuje 
tímto:
„f) „příslušným orgánem“ nebo 
„příslušnými orgány“ ty orgány, které 
členské státy určí jako odpovědné za 
provádění úkolů vyplývajících z této 
směrnice. Členské státy nejsou povinny 
převést na orgán nebo orgány, jimž je 
svěřena pravomoc udělit nebo odmítnout 
povolení záměru, veškeré ostatní 
pravomoci, které vyplývají z této 
směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Z této směrnice vyplývá několik pravomocí (např. provést zjišťovací řízení, určit rozsah) a 
směrnice uvádí, že členské státy pro každou z nich určí „příslušný orgán“. Definice by měla 
jasně stanovit, že členské státy nejsou povinny převést veškeré tyto pravomoci na orgány, jimž 
je svěřena pravomoc udělit nebo odmítnout povolení záměru. Členské státy by měly mít 
možnost např. svěřit pravomoc provést zjišťovací řízení nebo určit rozsah záměru jednomu 
orgánu a pravomoc udělit nebo odmítnout povolení záměru jinému orgánu.

Pozměňovací návrh 116
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou 
veřejnosti a orgány působícími v oblasti 
životního prostředí), posouzení příslušným 
orgánem zohledňující zprávu o vlivech na 
životní prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, ověření 
příslušným orgánem, zohlednění zprávy o 
vlivech na životní prostředí a výsledky 
jednání (včetně konzultací s dotčenou 
veřejnosti a orgány) v povolovacím řízení, 
jakož i poskytování informací o rozhodnutí 
v souladu s články 5 až 10.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení jasné definice „posuzování vlivů na životní prostředí“ nelze zneužít k rozšíření 
působnosti směrnice nebo k zavedení zvláštních požadavků. Komise ukládá konzultace ve 
dvou případech; (1) při přípravě zprávy o vlivech na životní prostředí a (2) jako součást 
celkových konzultací v rámci rozhodovacího procesu. Tato dvojí konzultace veřejnosti 
nicméně 1) postrádá přidanou hodnotu, 2) nutí členské státy k přizpůsobení fungujících 
právních předpisů a 3) zbytečně prodlužuje celkový postup. V našem pozměňovacím návrhu je 
posuzování vlivů na životní prostředí v plné míře začleněno do rozhodnutí o povolení.

Pozměňovací návrh 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, včetně zvážení
vhodných alternativních řešení, 
projednávání (včetně projednávání s 
dotčenou veřejnosti a orgány působícími v 
oblasti životního prostředí), posouzení 
příslušným orgánem zohledňující zprávu o 
vlivech na životní prostředí a výsledky 
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informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.

jednání v povolovacím řízení, jímž jsou 
stanovena opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí a zmírňující nebo kompenzační 
opatření, jakož i poskytování informací o 
rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí 
oznamovatelem, projednávání (včetně 
projednávání s dotčenou veřejnosti a 
orgány působícími v oblasti životního 
prostředí) v souladu s čl. 6 odst. 1,
posouzení příslušným orgánem nebo 
orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.

Or. fr

Odůvodnění

Definice, kterou uvádí Komise, by mohla být chápána tak, že se odpovědnost přesouvá z 
oznamovatele na příslušný orgán. Pozměňovací návrh se tento problém snaží vyřešit 
vyjasněním některých ustanovení.

Pozměňovací návrh 119
Sabine Wils, João Ferreira
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí včetně počátečního emisního 
zatížení a výsledky jednání v povolovacím 
řízení, jakož i poskytování informací o 
rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by postupy posuzování vlivů na životní prostředí byly podle zvláštních pravidel 
(předpisů pro jednotlivá odvětví) svázány se schvalovacími procesy, nebylo by možné 
k identifikaci, popisu a posuzování vlivů na životní prostředí přistupovat uceleně. Nevěnovala 
by se pozornost počáteční emisní zátěži způsobené provozem stávajících zařízení a odvětvím 
dopravy. Vliv záměru lze řádně posoudit, pouze bude-li tato počáteční emisní zátěž 
zohledněna.

Pozměňovací návrh 120
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 
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prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.

prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí včetně údajů o znečištění 
emisemi a výsledky jednání v povolovacím 
řízení, jakož i poskytování informací o 
rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„ga) „normou“ technická specifikace 
přijatá uznávaným normalizačním 
orgánem k opakovanému nebo trvalému 
používání, jejíž dodržování není povinné 
a která patří do jedné z těchto kategorií:
a) „mezinárodní normou“ se rozumí 
norma přijatá mezinárodním 
normalizačním orgánem;
b) „evropskou normou“ se rozumí norma 
přijatá jednou z evropských 
normalizačních organizací;
c) „harmonizovanou normou“ se rozumí 
evropská norma přijatá na žádost Komise 
za účelem uplatňování harmonizačních 
právních předpisů Unie;
d) „vnitrostátní normou“ se rozumí 
norma přijatá vnitrostátním 
normalizačním orgánem.“

Or. en
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Odůvodnění

Definice pochází z nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci.

Pozměňovací návrh 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„ga) „historickou památkou ve městě“ 
součást širšího celku, který zahrnuje 
přirozené a zastavěné prostředí a 
každodenní životní zkušenost jeho 
obyvatel. V tomto širším prostoru, jež 
obohacují hodnoty dávného či nedávného 
původu a který stále prochází 
dynamickým procesem postupných 
přeměn, mohou být nové městské plochy 
v počátečních fázích považovány za důkaz 
životního prostředí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
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„gb) „posouzením vizuálního dopadu“
pozitivní (zlepšení) či negativní (zhoršení) 
změna vzhledu či vzezření zastavěné či 
přírodní krajiny a městských oblastí 
jakožto důsledek rozvoje. Posouzení 
vizuálního dopadu se vztahuje také na 
demolice chráněných staveb nebo staveb 
majících strategickou úlohu v souvislosti s 
tradičním vzhledem místa či krajiny.
Zahrnuje zjevnou změnu geologické 
topografie a jakoukoliv další překážku, 
jako jsou například budovy či zdi, které 
brání výhledu do přírody a narušují 
harmonii krajiny. Vizuální dopad se 
posuzuje zejména z kvalitativního 
hlediska, s ohledem na člověka a jeho 
interakci s krajinou a na hodnotu, kterou 
to určitému místu přináší (genius loci).“

Or. en

Odůvodnění

Vizuální dopad je zásadní například v případě pobřeží, větrných elektráren a historických 
budov.

Pozměňovací návrh 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„gc) „společné řízení“: V rámci 
společného řízení vydá příslušný orgán 
jedno posouzení vlivů na životní prostředí, 
v němž se sloučí posouzení jednoho nebo 
více orgánů, aniž jsou dotčena jiná 
ustanovení ostatních příslušných právních 
předpisů EU.“



AM\936759CS.doc 39/72 PE510.827v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„ga) „společné řízení“: V rámci 
společného řízení vydá příslušný orgán 
jedno posouzení vlivů na životní prostředí, 
v němž se sloučí posouzení jednoho nebo 
více orgánů, aniž jsou dotčena jiná 
ustanovení ostatních příslušných právních 
předpisů EU.“

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b d (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„gd) „zjednodušením“ snížení počtu 
formulářů a správních postupů a zavedení 
společných postupů nebo koordinačních 
nástrojů s cílem sloučit posouzení 
vypracovaná několika orgány. Dále se jím 
rozumí zavedení sdílených kritérií, 
zkrácení lhůt pro podávání zpráv a 
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posílení objektivních a vědeckých 
hodnocení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„gb) „zjednodušením“ snížení počtu 
formulářů a zavedení společných řízení a 
koordinačních nástrojů s cílem sloučit 
posouzení vypracovaná dotčenými orgány.
Zjednodušením se dále rozumí zavedení 
sdílených kritérií, zkrácení lhůt pro 
podávání zpráv a posílení objektivních a 
vědeckých hodnocení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„ga) „nezávislým“ odborník, který je 
schopen zajistit technickou nebo vědeckou 
objektivitu, aniž by se nechal řídit nebo 
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ovlivňovat oznamovatelem, příslušným 
orgánem nebo vnitrostátním, regionálním 
či místním orgánem veřejné správy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní 
právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat 
tuto směrnici na záměry určené výhradně 
pro účely národní obrany nebo ochrany 
občanů v případě mimořádných událostí, 
pokud se domnívají, že by její uplatnění 
mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

3. Členské státy se mohou případ od 
případu rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany 
občanů v případě mimořádných událostí, 
pokud se domnívají, že by její uplatnění 

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany, pokud se domnívají, 
že by její uplatnění mohlo uvedené účely 
nepříznivě ovlivnit.
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mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

Or. en

Odůvodnění

Tato odchylka, která se týká záměrů určených výhradně pro účely ochrany občanů v případě 
mimořádných událostí, je vložena do čl. 2 odst. 4.

Pozměňovací návrh 131
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit, a pod 
podmínkou, že není závažným způsobem 
ohroženo lidské zdraví.

Or. es

Pozměňovací návrh 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, vypouští se
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jejichž jednotlivé části jsou upraveny 
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, dosaženo prostřednictvím 
zákonodárného procesu. Každé dva roky 
ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] členské státy oznámí 
Komisi všechny případy, v nichž bylo 
uplatněno toto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec umožňuje se jen s omezenými procesními zárukami odchýlit od uplatňování 
směrnice. Většina členských států sice tuto výjimku nepoužívá, přesto by mohla zásadním 
způsobem ohrozit provádění směrnice.

Pozměňovací návrh 133
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, 
jejichž jednotlivé části jsou upraveny 
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, dosaženo prostřednictvím 
zákonodárného procesu. Každé dva roky 
ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] členské státy oznámí 
Komisi všechny případy, v nichž bylo 
uplatněno toto ustanovení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, 
jejichž jednotlivé části jsou upraveny
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, dosaženo prostřednictvím 
zákonodárného procesu. Každé dva roky 
ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] členské státy oznámí 
Komisi všechny případy, v nichž bylo 
uplatněno toto ustanovení.

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, 
jejichž jednotlivé části jsou schvalovány 
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, dosaženo prostřednictvím 
zákonodárného procesu. Každé dva roky 
ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] členské státy oznámí 
Komisi všechny případy, v nichž bylo 
uplatněno toto ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doplňuje se nový odstavec 4a, který 
zní:
„4a. Tato směrnice se nevztahuje na 
režimy zavedené v souvislosti s povolením, 
které je vydáno na základě směrnice 
2010/75/EU, nebo jež jsou nezbytné k 
provádění opatření, jejichž cílem je 
předcházet škodám na životním prostředí 
nebo je napravovat v souladu se směrnicí 
2004/35/ES.“
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Or. it

Odůvodnění

Cílem je zabránit zdvojování právních předpisů a postupů.

Pozměňovací návrh 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy přijmou všechna 
opatření nezbytná k zajištění, aby před 
vydáním povolení musely záměry, které 
mohou mít významný vliv na životní 
prostředí mimo jiné v důsledku své 
povahy, rozsahu nebo umístění, získat 
povolení a posouzení z hlediska jejich 
vlivů poté, co byly konzultovány s 
veřejností. Případně jsou po vydání 
povolení příslušným orgánem stanovena 
opatření pro monitorování významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a 
zmírňující nebo kompenzační opatření.
Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4.“

Or. en

Odůvodnění

Čl. 2 odst. 1 je uveden do souladu s novým zněním čl. 8 odst. 2, kde jsou uvedena opatření pro 
monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zmírňující nebo 
kompenzační opatření. Kromě toho je posílena účast veřejnosti.

Pozměňovací návrh 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. U záměrů, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se členské státy ve 
vhodných případech snaží zavést 
koordinovaná nebo společná řízení, která 
splňují požadavky příslušných právních 
předpisů Unie.

Or. de

Odůvodnění

Koordinované postupy, jak je navrhuje Komise, jsou vítány; členské státy by nicméně měly mít 
možnost zvolit, který právní základ EU považují za nejvhodnější. Nemělo by se jednat o
koordinaci „za každou cenu“.

Pozměňovací návrh 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se, uznají-li to orgány
daného členského státu za vhodné, mohou 
uplatnit koordinovaná nebo společná 
řízení, která splňují požadavky příslušných 
právních předpisů Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Společné postupy mohou celý proces zjednodušit, nicméně současné znění vylučuje jiná 
flexibilní řešení. Povinná koordinace by proces nezjednodušila ani sama o sobě neurychlila, a 
tudíž by měla být využívána jen v případě potřeby. V některých členských státech jsou do 
postupu posuzování zapojeny soudy a další orgány je nemohou ovlivňovat.

Pozměňovací návrh 139
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se mohou uplatnit 
koordinovaná nebo společná řízení, která 
splňují požadavky příslušných právních 
předpisů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se mohou uplatnit 
koordinovaná nebo společná řízení, která 
splňují požadavky příslušných právních 
předpisů Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 141
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se mohou uplatnit 
koordinovaná nebo společná řízení, která 
splňují požadavky příslušných právních 
předpisů Unie.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít určitou míru flexibility v tom, jak chtějí plnit požadavky různých 
směrnic EU, aniž by tím narušily celkové cíle těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 142
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se mohou uplatnit 
koordinovaná nebo společná řízení, která 
splňují požadavky příslušných právních 
předpisů Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky následujících legislativních 
aktů Unie.

– směrnice 2009/147/ES o ochraně volně 
žijících ptáků,
– směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky,
– směrnice 2010/75/EU o průmyslových 
emisích,
– směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin.

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2



PE510.827v01-00 50/72 AM\936759CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Chápeme sice záměr Komise urychlit a zefektivnit rozhodovací proces, nemůžeme však 
podpořit zavedení povinnosti využívat společný či koordinovaný postup posuzování.
Pozměněná směrnice by měla členským státům umožnit použít rozhodovací proces, který 
přesně odpovídá potřebám daného projektu. To znamená, že by členské státy měly mít 
možnost rozhodnout, zda potřebám daného projektu nejlépe vyhoví souběžný či nesouběžný 
postup, společný či samostatný postup.

Pozměňovací návrh 145
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

Podléhá-li záměr koordinovanému řízení, 
příslušný orgán koordinuje různá 
individuální posouzení vyžadovaná 
právními předpisy Unie a vydaná několika 
orgány, aniž jsou dotčena ustanovení 
obsažená v jiných příslušných právních 
předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sandrine Bélier
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou 
dotčeny jiné příslušné právní předpisy 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje / příslušné orgány
koordinují různá individuální posouzení 
vyžadovaná právními předpisy Unie a 
vydaná několika orgány, aniž jsou dotčena 
ustanovení obsažená v jiných příslušných 
právních předpisech Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci společného řízení příslušný orgán 
vydá jedno posouzení vlivů na životní 
prostředí, v němž se sloučí posouzení 
jednoho nebo více orgánů, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zásadě sice souhlasíme s tím, že je třeba vyřešit zdvojování posuzování a veškeré další 
záležitosti, které brání hladkému fungování rozhodovacího procesu nebo jej zpomalují, 
nicméně nové znění směrnice musí umožnit, aby záměry mohly vznikat ve více fázích, a uznat, 
že v různých fázích a časových obdobích může být u každého záměru požadováno schválení ze 
strany různých orgánů.

Pozměňovací návrh 149
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci společného řízení příslušný orgán 
vydá jedno posouzení vlivů na životní 
prostředí, v němž se sloučí posouzení 
jednoho nebo více orgánů, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

Podléhá-li záměr společnému řízení, 
příslušný orgán vydá jedno posouzení vlivů 
na životní prostředí, v němž se sloučí 
posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž 
jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci společného řízení příslušný orgán 
vydá jedno posouzení vlivů na životní 
prostředí, v němž se sloučí posouzení 
jednoho nebo více orgánů, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

V rámci společného řízení příslušný orgán 
vydá / příslušné orgány vydají jedno 
posouzení vlivů na životní prostředí, v 
němž se sloučí posouzení jednoho nebo 
více orgánů, aniž jsou dotčena ustanovení 
obsažená v jiných příslušných právních 
předpisech Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Koordinované postupy, jak je navrhuje Komise, jsou vítány; členské státy by nicméně měly mít 
možnost zvolit, který právní základ EU považují za nejvhodnější. Nemělo by se jednat o
koordinaci „za každou cenu“.

Pozměňovací návrh 152
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stejně tak by mělo být na členských státech ponecháno určení jednoho orgánu, aby příslušné 
orgány mohly být strukturovány a organizovány způsobem, který je logický pro jednotlivé 
vnitrostátní systémy, legislativní rámce a konkrétní záměry. Nové znění směrnice uvádí, že 
nezakazuje společný či koordinovaný postup v případech, kdy členské státy prohlásí, že tento 
společný postup či koordinace odpovídá potřebám konkrétního projektu.

Pozměňovací návrh 154
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

Členské státy mohou určit jeden orgán, 
který usnadní povolovací řízení u každého 
záměru.

Or. nl

Pozměňovací návrh 155
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

Členské státy mohou určit jeden orgán, 
který bude odpovídat za usnadnění 
povolovacího řízení u každého záměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

Členské státy mohou určit jeden orgán, 
který bude odpovídat za usnadnění 
povolovacího řízení u každého záměru.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít určitou míru flexibility v tom, jak chtějí plnit požadavky různých 
směrnic EU, aniž by tím narušily celkové cíle těchto právních předpisů.
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Pozměňovací návrh 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění povolovacího 
řízení u každého záměru.

Členské státy určí jeden orgán, který bude 
odpovídat za usnadnění postupu 
posuzování vlivů na životní prostředí u 
každého záměru.

Or. pl

Pozměňovací návrh 158
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech posouzení vlivů na životní 
prostředí oznamovatel ve zprávě o vlivech 
na životní prostředí prokáže, že dodržuje 
veškeré další právní předpisy Unie týkající 
se navrhovaného postupu, u nějž je 
požadováno individuální posouzení vlivů 
na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité nastínit, že rozsah zprávy o vlivech na životní prostředí by měl být v souladu s 
celkovými cíli právních předpisů EU, které se týkají posuzování vlivů na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Čl. 2 odst. 4 se mění takto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou 
členské státy ve výjimečných případech 
vyjmout určitý záměr zcela nebo zčásti z 
ustanovení stanovených touto směrnicí.
K tomu účelu členské státy stanoví 
prahové hodnoty pro výjimky u záměrů, 
které nemají významný vliv na životní 
prostředí, s cílem snížit zatížení resortů, 
které k nim daly podnět, a zaručit jistotu 
těm, kteří dané záměry uskutečňují, a to 
tím, že jim umožní provádět záměry v 
přiměřených a řízených lhůtách.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou 
členské státy ve výjimečných případech,
a pokud to umožňují vnitrostátní právní 
předpisy, vyjmout určitý záměr, který je 
určen výhradně pro účely ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, zcela 
nebo zčásti z ustanovení stanovených 
touto směrnicí, pokud by použití tohoto 
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předpisu mělo na uvedené účely 
nepříznivý vliv.
V tom případě členské státy:
-a) informují dotčenou veřejnost a 
záležitost s ní konzultují;
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma 
posouzení;
b) zpřístupní dotčené veřejnosti 
informace získané jinými formami 
posouzení ve smyslu písmene a), 
informace vztahující se k tomuto 
rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato 
výjimka byla udělena;
c) uvědomí Komisi před vydáním 
povolení o důvodech tohoto vynětí 
a poskytnou jí informace, které dají 
případně k dispozici vlastním státním 
příslušníkům.
Komise okamžitě předá získané 
dokumenty ostatním členským státům.
Každý rok předá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování ustanovení tohoto 
odstavce.“

Or. en

Odůvodnění

Do čl. 2 odst. 4 je vložena odchylka stanovená v čl. 1 odst. 3, která se týká záměrů určených 
výhradně pro účely ochrany občanů v případě mimořádných událostí. Kromě toho je posílena 
účast veřejnosti.

Pozměňovací návrh 161
Franco Bonanini

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 4



AM\936759CS.doc 59/72 PE510.827v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Čl. 2 odst. 4 se nahrazuje tímto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou 
členské státy ve výjimečných případech 
vyjmout určitý záměr zcela nebo zčásti z 
ustanovení stanovených touto směrnicí.
V tom případě členské státy:
-a) záležitost konzultují s dotčenou 
veřejností, přičemž zajistí odpovídající 
zastoupení sociálních a ekonomických 
kategorií, které jsou přítomny v prostředí 
zasaženém daným záměrem;
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma 
posouzení;
b) zpřístupní dotčené veřejnosti 
informace získané jinými formami 
posouzení ve smyslu písmene a), 
informace vztahující se k tomuto 
rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato 
výjimka byla udělena;
c) uvědomí Komisi před vydáním 
povolení o důvodech tohoto vynětí 
a poskytnou jí informace, které dají 
případně k dispozici vlastním státním 
příslušníkům.
Komise okamžitě předá získané 
dokumenty ostatním členským státům.
Každý rok předá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování ustanovení tohoto 
odstavce.“

Or. it

Pozměňovací návrh 162
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V čl. 2 odst. 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou 
členské státy ve výjimečných případech 
a pouze po konzultaci s veřejností 
vyjmout určitý záměr zcela nebo zčásti z 
ustanovení stanovených touto směrnicí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 163
João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V čl. 2 odst. 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„4. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1 (nový) a 
článek 7, mohou členské státy ve 
výjimečných případech vyjmout určitý 
záměr zcela nebo zčásti z ustanovení 
stanovených touto směrnicí.“

Or. pt

Odůvodnění

Cílem je pouze vložit „čl. 6 odst. 1 (nový)“, aby se zajistil soulad s pozměňovacím návrhem, 
jímž je veřejnosti zaručeno právo požádat o posouzení vlivů na životní prostředí daného 
projektu, který u nich vzbuzuje obavy, a k tomu účelu využít ujednání o aktivní účasti 
jednotlivců, místních orgánů nebo organizací.

Pozměňovací návrh 164
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
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Směrnice 2011/92/EU
Článek 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posuzování vlivů na životní prostředí 
vhodným způsobem určí, popíše a posoudí 
v každém jednotlivém případě a v souladu 
s články 4 až 11 přímé a nepřímé 
významné vlivy záměru na tyto faktory:

Posuzování vlivů na životní prostředí v 
každém jednotlivém případě, v souladu s 
články 5 až 10 a vhodným způsobem určí 
a popíše příslušné přímé a nepřímé vlivy
záměru na tyto faktory a posoudí, zda jsou 
tyto vlivy významné:

Or. en

Odůvodnění

Zavedení pojmu „významný“ je vítáno, jelikož objasňuje, že by se posuzování vlivů na životní 
prostředí mělo zaměřit na aspekty životního prostředí, které by mohly být významně zasaženy.
Pojem „příslušný“ objasňuje, že do posuzování vlivů na životní prostředí by měly být 
zahrnuty pouze příslušné vlivy. Co se týče uvedených článků směrnice, zmíněny by měly být 
články 5 až 10, nikoli články 4 až 11, jelikož zjišťovací řízení (článek 4) ani přístup ke 
spravedlnosti (článek 11) nejsou součástí posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 165
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Článek 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posuzování vlivů na životní prostředí 
vhodným způsobem určí, popíše a posoudí 
v každém jednotlivém případě a v souladu 
s články 4 až 11 přímé a nepřímé 
významné vlivy záměru na tyto faktory:

Posuzování vlivů na životní prostředí 
vhodným způsobem určí, popíše a posoudí 
v každém jednotlivém případě, s ohledem 
na výchozí stav životního prostředí a v 
souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé 
významné vlivy záměru na tyto faktory:

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS(*) a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) člověka, faunu a floru;

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zachovat stávající znění směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Nově 
navrhované koncepce jsou příliš neurčité a žádným zřejmým způsobem se nedotýkají 
skutečných záměrů.

Pozměňovací návrh 167
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS(*) a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady
2009/147/ES(**);

a) obyvatelstvo, lidské zdraví; faunu, floru 
a biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS(*) a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a faunu a 
floru, zejména s ohledem na druhy a 
stanoviště chráněné podle směrnice Rady 
92/43/EHS a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES;

Or. it

Odůvodnění

Změna formulace na základě stávajícího znění.

Pozměňovací návrh 169
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS(*) a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, popřípadě 
zejména s ohledem na druhy a stanoviště 
chráněné podle směrnice Rady 
92/43/EHS(*) a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES(**);

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS(*) a
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS, směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES a směrnici 2000/60/ES1;
_______________
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Doplněna rámcová směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
2011/92/EG
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu;

Or. de

Odůvodnění

Stávající znění směrnice by se nemělo měnit. Nově navrhované koncepce jsou příliš neurčité a 
mohou s sebou nést právní nejistotu ohledně provádění směrnice; rozsah posuzování vlivů na 
životní prostředí by nakonec byl nejasný. Je třeba zachovat pojmy, které se používají nyní.
Dopad na změnu klimatu je zahrnut v písmenech d) a e).
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Pozměňovací návrh 172
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší a klima;

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Oznamovatelé záměru s místní působností nemohou posoudit vliv na globální změnu klimatu.

Pozměňovací návrh 173
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; (Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší a klima;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší a klima;

Or. pl

Pozměňovací návrh 176
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU 
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, podloží, vodu, ovzduší, klima a 
změnu klimatu a přírodní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, podloží, vodu, ovzduší a změnu 
klimatu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu 
(pokud jde o emise skleníkových plynů);

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) půdu, která je využívána v zemědělství 
a lesnictví;

Or. de

Odůvodnění

Podle podmínek návrhu Komise bude v rámci posuzování vlivů na životní prostředí poprvé 
zkoumán dopad projektu na půdu. Cíl ochrany půdy by se však neměl vztahovat pouze na čistě 
kvalitativní environmentální aspekt úrodnosti půdy, ale měl by být rozšířen tak, aby zahrnul 
ochranu dostatečných ploch půdy, která je využívána v zemědělství a lesnictví.
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Pozměňovací návrh 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu;

c) hmotný majetek a kulturní dědictví;

Or. de

Odůvodnění

Stávající znění směrnice by se nemělo měnit. Nově navrhované koncepce jsou příliš neurčité a 
mohou s sebou nést právní nejistotu ohledně provádění směrnice; rozsah posouzení vlivů na 
životní prostředí by nakonec byl nejasný.

Pozměňovací návrh 181
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu;

c) hmotný majetek (včetně dopadu na 
majetkové hodnoty), kulturní dědictví a 
krajinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu;

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu v souladu s čl. 3 Smlouvy o EU a s 
články 36 a 167 Smlouvy o fungování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu;

c) c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu, v souladu s článkem 3 Smlouvy o 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Článek 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) možnost vystavení, zranitelnost a 
odolnost faktorů uvedených v písmenech 
a), b) a c), vůči rizikům přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Článek 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) možnost vystavení, zranitelnost a 
odolnost faktorů uvedených v písmenech 
a), b) a c), vůči rizikům přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Dopad přírodních katastrof je velmi obtížné předvídat a nelze jej v uspokojivé míře určit.

Pozměňovací návrh 186
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Článek 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) možnost vystavení, zranitelnost a 
odolnost faktorů uvedených v písmenech 
a), b) a c), vůči rizikům přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh zavádí možnost vystavení, zranitelnost a odolnost faktorů uvedených v písmenech a), b) 
a c) vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Tím rozšiřuje oblast 
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působnosti směrnice za hranice záležitostí životního prostředí, může vést k tomu, že zprávy o 
vlivech na životní prostředí budou komplexnější, nákladnější a zdlouhavější, a způsobit 
zdvojení požadavků jiných evropských právních předpisů, jako je směrnice Seveso III (o 
kontrole nebezpečí závažných havárií), například ve vztahu k posuzování zařízení, která jsou 
náchylná vůči katastrofám.

Pozměňovací návrh 187
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Článek 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) možnost vystavení, zranitelnost a 
odolnost faktorů uvedených v písmenech 
a), b) a c), vůči rizikům přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem.

e) možnost vystavení, zranitelnost a 
odolnost faktorů uvedených v písmenech 
a), b) a c) vůči pravděpodobným rizikům 
přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem, za předpokladu, 
že toto posouzení požadují stávající právní 
předpisy EU nebo mezinárodní úmluvy.“

Or. en

Odůvodnění

Nemá smysl tento požadavek vztahovat na veškeré záměry zahrnuté do oblasti působnosti 
směrnice, neboť pro řadu z nich by to byla přílišná zátěž. Na záměry, které mohou být 
vystaveny katastrofám nebo jsou jimi potenciálně ohroženy, se vztahují jiné právní předpisy 
EU nebo mezinárodní úmluvy.

Pozměňovací návrh 188
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Na základě faktorů uvedených v 
nových písmenech a), b a c) je třeba 
náležitě zohlednit významný vliv na 
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životní prostředí v podobě rizik přírodních 
katastrof a katastrof způsobených 
člověkem, která souvisí se záměrem. Tyto 
události lze důvodně označit za 
charakteristické pro daný druh záměru.

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatní-li se u určitého záměru nebo 
zařízení v souladu s kritérii pro nejlepší 
dostupné technologie normalizace 
dostupných postupů, musí příslušný orgán 
tuto normalizaci zohlednit a posuzování 
vlivů na životní prostředí zaměřit na 
umístění zařízení nebo záměru.

Or. es


