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Pakeitimas 62
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES;

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, suderinti 
procedūrą su pažangaus reglamentavimo 
principais racionalizuoti įvairius 
procedūros etapus ir padidinti 
suderinamumą ir sinergiją su kitais 
Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių politika, 
taip pat su valstybių narių suformuotomis 
strategijomis ir politika nacionalinės 
kompetencijos srityse, būtina iš dalies 
keisti Direktyvą 2011/92/ES;

Or. en

Pagrindimas

Rengiant PAV direktyvos pakeitimus turi būti atsižvelgiama į pažangaus reglamentavimo 
principus, kad būtų sumažinta nereikalinga administracinė našta, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 63
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
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iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES; iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES.
Daugeliu atveju administracinės 
procedūros tapo per sudėtingos ir ilgos, 
dėl jų atsiranda vėlavimų ir sukuriama 
papildoma rizika aplinkos apsaugai. Todėl 
procedūrų supaprastinimas ir 
suderinimas turėtų būti vienas iš 
Direktyvos 2011/92/ES tikslų. Turi būti 
atsižvelgiama į tinkamumą sukurti vieną 
langelį, kad būtų galima suderintai 
vykdyti vertinimą arba bendras 
procedūras, kai reikalaujama atlikti kelis 
PAV, pvz., tarpvalstybinių projektų atveju, 
taip pat nustatyti konkretesnius privalomų 
vertinimų kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES;

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES.
Daugeliu atveju administracinės 
procedūros tapo per sudėtingos ir ilgos, 
dėl jų atsiranda vėlavimų ir sukuriama 
papildoma rizika aplinkos apsaugai. Todėl 
procedūrų supaprastinimas ir 
suderinimas turėtų būti vienas iš 
Direktyvos 2011/92/ES tikslų. Turi būti 
atsižvelgiama į tinkamumą sukurti vieną 
langelį, kad būtų galima suderintai
vykdyti vertinimą arba bendras 
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procedūras, kai reikalaujama atlikti kelis 
PAV, pvz., tarpvalstybinių projektų atveju, 
taip pat nustatyti konkretesnius privalomų 
vertinimų kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 65
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti suderintą 
reikalavimų taikymą ir vienodą aplinkos 
apsaugos lygį visoje Sąjungoje, Komisija, 
veikdama kaip Sutarčių sergėtoja, turėtų 
užtikrinti Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų, įskaitant ir nuostatas dėl viešų 
konsultacijų ir dalyvavimo, laikymąsi tiek 
kokybiniu, tiek procedūriniu požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 66
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) projektų, galinčių turėti 
tarpvalstybinį poveikį aplinkai, atveju 
susijusios valstybės narės turėtų sukurti 
bendrą vieno langelio principu veikiančią 
įstaigą, kurioje joms būtų vienodai 
atstovaujama ir kuri būtų atsakinga už 
visus procedūros etapus. Kad projektas 
būtų galutinai patvirtintas, turi būti 
gautas visų susijusių valstybių narių 
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pritarimas;

Or. de

Pakeitimas 67
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) iš dalies pakeista Direktyva 
2011/92/ES taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad Europoje būtų gerinama 
apsaugos aplinka, didinamas išteklių 
naudojimo efektyvumas ir remiamas 
tvarus augimas. Šiuo tikslu būtina 
supaprastinti ir suderinti nustatytas 
procedūras;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato 
kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant 
politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti 
esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl 
infrastruktūros projektų, priėmimo procesų 
elementai;

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato 
kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant 
politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti 
esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl 
infrastruktūros projektų, priėmimo procesų 
elementai. Komisija turėtų pasiūlyti 
kriterijų ir nuorodų, taip pat ir susijusių 
su vizualiu poveikiu, sąrašą, kad būtų 
užtikrintas geresnis Direktyvos 
2011/92/ES įgyvendinimas siekiant 
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išsaugoti kultūros ir istorinį paveldą, nes 
šiuo metu nėra jokių gairių šiuo 
klausimu;

Or. en

Pakeitimas 69
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato 
kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant 
politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti 
esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl 
infrastruktūros projektų, priėmimo procesų 
elementai;

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato 
kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant 
politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti 
esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl 
infrastruktūros projektų, priėmimo procesų 
elementai. Komisija turėtų pasiūlyti 
kriterijų ir nuorodų, taip pat ir susijusių 
su vizualiu poveikiu, sąrašą, kad būtų 
užtikrintas geresnis Direktyvos 
2011/92/ES įgyvendinimas siekiant 
išsaugoti kultūros ir istorinį paveldą, nes 
šiuo metu nėra jokių gairių šiuo 
klausimu;

Or. en

Pakeitimas 70
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) „Dirvožemio apsaugos teminėje 
strategijoje“ ir „Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos plane“ pabrėžiama 

(6) „Dirvožemio apsaugos teminėje 
strategijoje“ ir „Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos plane“ pabrėžiama 
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tvaraus dirvožemio naudojimo svarba ir 
poreikis spręsti problemas, susijusias su 
tuo, kad laikui bėgant netvariai didėja 
gyvenviečių plotas (užimama žemė). Be to, 
2012 m. birželio 20–22 d. Rio de Žaneire 
vykusios Jungtinių Tautų konferencijos 
tvaraus vystymosi klausimais 
baigiamajame dokumente pripažinta 
ekonominė ir socialinė gero žemės, 
įskaitant dirvožemį, valdymo svarba ir 
poreikis skubiai sustabdyti žemės 
blogėjimą. Todėl įgyvendinant valstybės ir 
privačius projektus būtina apsvarstyti ir 
riboti jų poveikį žemei (ypač tą, kuris 
susijęs su žemės užėmimu) ir dirvožemiui, 
įskaitant poveikį organinėms medžiagoms, 
erozijai, tankinimui ir sandarinimui, 
naudojant tinkamus žemėnaudos planus ir 
politiką nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

tvaraus dirvožemio naudojimo svarba ir 
poreikis spręsti problemas, susijusias su 
tuo, kad laikui bėgant netvariai didėja 
gyvenviečių plotas (užimama žemė). Be to, 
2012 m. birželio 20–22 d. Rio de Žaneire 
vykusios Jungtinių Tautų konferencijos 
tvaraus vystymosi klausimais 
baigiamajame dokumente pripažinta 
ekonominė ir socialinė gero žemės, 
įskaitant dirvožemį, valdymo svarba ir 
poreikis skubiai sustabdyti žemės 
blogėjimą. Todėl įgyvendinant valstybės ir 
privačius projektus būtina apsvarstyti ir 
riboti jų poveikį žemei (ypač tą, kuris 
susijęs su žemės užėmimu) ir žemės ir 
miškų ūkio paskirties plotų, tinkamų 
maistui ir pašarams gaminti ir 
atsinaujinančiosioms žaliavoms auginti, 
mažėjimui bei dirvožemiui, įskaitant 
poveikį organinėms medžiagoms, erozijai, 
tankinimui ir sandarinimui, naudojant 
tinkamus žemėnaudos planus ir politiką 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

Or. de

Pagrindimas

ES Komisijos pasiūlymu pirmą kartą poveikio aplinkai vertinime tiriamas projekto poveikis 
žemei. Tačiau tikslas apsaugoti žemę turėtų apimti ne tik vien kokybinius aplinkos aspektus, 
susijusius su dirvožemio derlingumu, bet ir žemės ir miškų ūkio paskirties gamybos plotų 
išsaugojimą kiekybės aspektu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kultūros paveldas ir kraštovaizdis yra 
neatsiejama kultūros įvairovės, kurią pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
167 straipsnio 4 dalį Sąjunga yra 

(11) kultūros paveldas ir kraštovaizdis yra 
neatsiejama kultūros įvairovės, kurią pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
167 straipsnio 4 dalį Sąjunga yra 
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įsipareigojusi gerbti ir skatinti, dalis, o jų 
apsauga ir skatinimas galėtų būti sėkmingai 
grindžiami apibrėžtimis ir principais, 
nustatytais atitinkamose Europos Tarybos 
konvencijose, visų pirma Europos 
architektūros paveldo apsaugos 
konvencijoje, Europos kraštovaizdžio 
konvencijoje ir Kultūros paveldo vertės 
visuomenei pagrindų konvencijoje;

įsipareigojusi gerbti ir skatinti, dalis, o jų 
apsauga ir skatinimas galėtų būti sėkmingai 
grindžiami apibrėžtimis ir principais, 
nustatytais atitinkamose Europos Tarybos 
konvencijose, visų pirma Europos 
architektūros paveldo apsaugos 
konvencijoje, Europos kraštovaizdžio 
konvencijoje ir Kultūros paveldo vertės 
visuomenei pagrindų konvencijoje bei 
1976 m. Nairobyje UNESCO patvirtintoje 
tarptautinėje rekomendacijoje dėl 
istorinių zonų išsaugojimo ir jų 
šiuolaikinio vaidmens;

Or. en

Pakeitimas 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) vertinant poveikį aplinkai regimasis 
poveikis yra svarbiausias kriterijus, 
siekiant išsaugoti istorijos ir kultūros 
paveldą, rūpinantis gamtos kraštovaizdžiu 
ir miestais; šis poveikis turi būti 
papildomas veiksnys, kurį reikia taikyti 
atliekant vertinimą;

Or. es

Pagrindimas

Regimasis poveikis jau yra numatytas tokių valstybių narių kaip Prancūzija, Italija ar 
Jungtinė Karalystė teisės aktuose.

Pakeitimas 73
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina 
sukurti konkurencingą verslo aplinką, 
pirmiausia mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kad būtų galima užtikrinti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 
laikantis Komisijos komunikate „2020 m. 
Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ nustatytų tikslų;

(12) taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina 
užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, laikantis Komisijos komunikate 
„2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ nustatytų 
tikslų;

Or. es

Pagrindimas

Dalis yra supaprastinama. Užtikrinti verslo ir mažųjų bei vidutinių įmonių konkurencingumą 
visada yra gerai, tačiau tam niekada negali būti teikiama pirmenybė prieš aplinkosaugos 
kriterijus, kuriuos turi atitikti projektas.

Pakeitimas 74
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina 
sukurti konkurencingą verslo aplinką, 
pirmiausia mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kad būtų galima užtikrinti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 
laikantis Komisijos komunikate „2020 m. 
Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ nustatytų tikslų;

(12) taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina 
sukurti konkurencingą verslo aplinką, 
pirmiausia mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kad būtų galima užtikrinti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 
laikantis Komisijos komunikate „2020 m. 
Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ nustatytų tikslų ir 
atsižvelgiant į neseniai atnaujintą 
komunikatą dėl pramonės politikos 
„Stipresnė Europos pramonė ekonomikos 
augimui ir atsigavimui skatinti“ 
(COM(2012) 582);

Or. en
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Pagrindimas

ES turi visiškai išnaudoti visų turimų politikos priemonių teikiamą potencialą aplinkos ir 
pramonės politikos srityje ir laikytis integruoto požiūrio, kad būtų įgyvendinti ES pramonės 
politikos tikslai. Poveikio aplinkai vertinimai (PAV) yra svarbus žingsnis sudarant sąlygas iš 
tikrųjų vykdyti tam tikrus pramonės projektus ir prisideda prie ES ekonomikos vystymosi ir 
augimo.

Pakeitimas 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) sutikimas dėl valstybės ir privačių 
projektų planuojamos veiklos, galinčios 
turėti žymų poveikį aplinkai, turėtų būti 
duodamas tik atlikus tokių projektų 
galimo reikšmingo poveikio aplinkai 
vertinimą. Toks vertinimas turėtų būti 
atliktas remiantis atitinkama informacija, 
kurią pateikia projekto užsakovas ir kurią 
gali papildyti valdžios institucijos bei 
visuomenė, galinti būti suinteresuota
minimu projektu. Šis vertinimas turėtų 
būti atliekamas pasitelkiant 
nepriklausomus akredituotus ir techniškai 
kompetentingus ekspertus, prie kurių 
darbo apmokėjimo turi prisidėti ir 
projekto užsakovas;

Or. lt

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant sustiprinti visuomenės teisę 
gauti informaciją ir padidinti skaidrumą, 
pagrindinis portalas, kuriame 
elektroniniu būdu laiku būtų pateikiama 
su šios direktyvos įgyvendinimu susijusi 
informacija apie aplinką, turėtų būti 
prieinamas kiekvienoje valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant mažinti administracinę 
naštą, pagreitinti sprendimų priėmimo 
procesą ir mažinti projektų išlaidas, 
imamasi būtinų veiksmų, kad būtų 
standartizuoti kriterijai, kurių turi būti 
laikomasi, kaip nurodoma Reglamente 
(ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos 
standartizacijos1. Siekiama remti 
geriausių turimų technologijų 
(angl. BAT) taikymą, didinti 
konkurencingumą ir užtikrinti, kad 
taisyklės nebūtų aiškinamos skirtingai;
_______________
1 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

Or. es

Pakeitimas 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) taip pat siekiant didesnio 
supaprastinimo ir norint palengvinti 
kompetentingų institucijų darbą, 
parengiamos kriterijų gairės atsižvelgiant 
į įvairių ekonominės ar pramoninės 
veiklos sektorių ypatumus. Taikant šią 
priemonę remiamasi 6 straipsnyje 
pateikiamais nurodymais dėl Direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos1 

taikymo;
_______________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

Or. es

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) kad istorijos ir kultūros paveldas 
būtų kuo geriau saugomas ir būtų 
laikomasi šio saugojimo nuostatų, 
Komisija ir (arba) valstybės narės plėtoja 
kriterijų, kurių reikia laikytis, gaires;

Or. es

Pagrindimas

Dažnai institucijos gerai nežino, kokius kriterijus reikia taikyti arba vertinti siekiant išsaugoti 
istorijos ir kultūros paveldą. Ši priemonė suteiks daugiau tikrumo.

Pakeitimas 80
Sandrine Bélier



PE510.827v01-00 14/74 AM\936759LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms atitinkamais atvejais tos 
direktyvos netaikyti;

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms tos direktyvos netaikyti visų pirma 
projektams, kurių vienintelis tikslas –
atsakas civilinių avarijų atveju, tinkamą 
informaciją pateikus Komisijai ir 
suinteresuotai visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms atitinkamais atvejais tos direktyvos 
netaikyti;

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms šiais išimtiniais atvejais, 
pasikonsultavus su suinteresuotomis 
visuomenės grupėmis, tos direktyvos 
netaikyti;

Or. en

Pakeitimas 82
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis



AM\936759LT.doc 15/74 PE510.827v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms atitinkamais atvejais tos direktyvos 
netaikyti;

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms atitinkamais atvejais tos direktyvos 
netaikyti. Todėl direktyvoje turėtų būti 
atsižvelgiama į Espo konvencijos 
nuostatas, pagal kurias tarpvalstybinių 
projektų atvejais dalyvaujančios valstybės 
privalo informuoti viena kitą ir 
tarpusavyje konsultuotis. Tokiuose 
tarpvalstybiniuose projektuose, kai 
tinkama ir įmanoma, Komisija turėtų 
atlikti aktyvesnį taikinimo vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atliekant projektų poveikio aplinkai 
vertinimą turi būti atsižvelgiama į 
proporcingumo principą. Reikalavimai, 
kurių bus reikalaujama laikytis atliekant 
projekto poveikio aplinkai vertinimą, turi 
būti proporcingi jo dydžio ir etapo 
atžvilgiu;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Direktyvos 2011/92/ES 1 straipsnio 
4 dalimi, kurioje teigiama, kad ši 
direktyva netaikoma projektams, kurių 
detalės priimamos konkrečiais 
nacionalinės teisės aktais, numatyta labai 
plati leidžianti nukrypti nuostata su 
ribotomis procedūrinėmis garantijomis, 
taigi ja iš esmės galėtų būti naudojamasi 
siekiant nevykdyti direktyvos;

Or. en

Pakeitimas 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant išvengti nereikalingų 
pastangų ir išlaidų, į II priede nurodytus 
projektus turi būti įtrauktas ketinimų 
projektas, kuris niekada neturi viršyti 30 
puslapių ir kuriame nurodomi projekto 
ypatumai ir pateikiama informacija apie 
projekto įgyvendinimo vietą, siekiant 
vykdyti atrankos procedūrą, per kurią 
pirmą kartą įvertinamas projekto 
gyvybingumas. Ši atrankos procedūra turi 
būti vieša ir vykdant ją laikomasi 3 
straipsnyje nurodytų veiksnių. Turi būti 
įrodytas didelis tiesioginis ir netiesioginis 
projekto poveikis;

Or. es

Pakeitimas 86
João Ferreira
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos priimtų 
sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią 
būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, 
apimties ir išsamumo (apimties 
nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo 
kokybę ir racionalizuoti sprendimų 
priėmimo procesą, svarbu Sąjungos 
lygmeniu nustatyti informacijos 
kategorijas, pagal kurias kompetentingos 
institucijos turėtų priimti tą sprendimą;

(17) turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos priimtų 
sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią 
būtina parengti poveikio aplinkai 
vertinimo forma, apimties ir išsamumo 
(apimties nustatymas). Siekiant pagerinti 
vertinimo kokybę ir racionalizuoti 
sprendimų priėmimo procesą, svarbu 
Sąjungos lygmeniu nustatyti informacijos 
kategorijas, pagal kurias kompetentingos 
institucijos turėtų priimti tą sprendimą;

Or. pt

Pakeitimas 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos priimtų 
sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią 
būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, 
apimties ir išsamumo (apimties 
nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo 
kokybę ir racionalizuoti sprendimų 
priėmimo procesą, svarbu Sąjungos 
lygmeniu nustatyti informacijos 
kategorijas, pagal kurias kompetentingos 
institucijos turėtų priimti tą sprendimą;

(17) turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos priimtų 
sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią 
būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, 
apimties ir išsamumo (apimties 
nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo 
kokybę, supaprastinti procedūras ir 
racionalizuoti sprendimų priėmimo 
procesą, svarbu Sąjungos lygmeniu 
nustatyti informacijos kategorijas, pagal 
kurias kompetentingos institucijos turėtų 
priimti tą sprendimą;

Or. en



PE510.827v01-00 18/74 AM\936759LT.doc

LT

Pakeitimas 88
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos 
būklės raidą neįgyvendinus projekto 
(bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to
pagerėtų vertinimo proceso kokybė ir 
atsirastų galimybė integruoti aplinkos 
klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų vertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 89
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos 
būklės raidą neįgyvendinus projekto 
(bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to 
pagerėtų vertinimo proceso kokybė ir 
atsirastų galimybė integruoti aplinkos 
klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų vertinimą – dėl to pagerėtų 
vertinimo proceso kokybė ir atsirastų 
galimybė integruoti aplinkos klausimus 
ankstyvuoju projekto rengimo etapu;

Or. en
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Pakeitimas 90
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos 
būklės raidą neįgyvendinus projekto 
(bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to 
pagerėtų vertinimo proceso kokybė ir 
atsirastų galimybė integruoti aplinkos 
klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;

(18) projekto poveikio aplinkai 
įvertinimas, kurį turi pateikti užsakovas, 
turėtų apimti su siūlomu projektu susijusių 
pagrįstų alternatyvų, įskaitant tikėtiną 
aplinkos būklės raidą neįgyvendinus 
projekto (bazinis scenarijus), vertinimą –
dėl to pagerėtų vertinimo proceso kokybė 
ir atsirastų galimybė integruoti aplinkos 
klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;
Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.

Or. pt

Pagrindimas

Sąvokos „poveikio aplinkai vertinimas“, o ne „aplinkos ataskaita“, išsaugojimas padeda 
užtikrinti oficialų pagrindą, pagal kurį nustatoma vertinimo procedūra, jos tikslai ir metodai, 
kurie turės būti taikomi. Pakeitus terminus galėtų ne tik kilti painiava, bet ir būti iškreipta 
galutinio dokumento taikymo sritis bei tikslas.

Pakeitimas 91
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) atsižvelgiant į siūlomo projekto 
pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, reikėtų 
nustatyti projektų poveikio aplinkai 
vertinimo įvairių etapų terminus, kad būtų 
skatinama veiksmingiau priimti 
sprendimus ir padidėtų teisinis tikrumas. 
Tokie terminai jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų daryti neigiamos įtakos griežtiems 

(22) atsižvelgiant į siūlomo projekto 
pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, reikėtų 
nustatyti pagrįstus ir numatomus projektų 
poveikio aplinkai vertinimo įvairių etapų 
terminus, kad būtų skatinama veiksmingiau 
priimti sprendimus ir padidėtų teisinis 
tikrumas. Tokie terminai jokiomis 
aplinkybėmis neturėtų daryti neigiamos 
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aplinkos apsaugos standartams, visų pirma 
nustatytiesiems pagal kitus Sąjungos 
aplinkos teisės aktus, taip pat visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus 
veiksmingumui ir galimybei kreiptis į 
teismą;

įtakos griežtiems aplinkos apsaugos 
standartams, visų pirma nustatytiesiems 
pagal kitus Sąjungos aplinkos teisės aktus, 
taip pat visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus veiksmingumui ir galimybei 
kreiptis į teismą;

Or. en

Pakeitimas 92
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) vienas iš Orhuso konvencijos, kurią 
ES ratifikavo ir perkėlė į savo teisę, 
tikslų – siekimas užtikrinti visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus 
aplinkosaugos klausimais teises. Todėl 
toliau turi būti skatinamas visuomenės 
dalyvavimas, taip pat asociacijų, 
organizacijų ir grupių, ypač 
nevyriausybinių organizacijų, kurių 
veikla skatinama saugoti aplinką, 
dalyvavimas. Be to, Orhuso konvencijos 9 
straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatoma 
galimybė imtis veiksmų teismo ar kita 
tvarka, siekiant užginčyti sprendimų, 
veikimo arba neveikimo materialinį ar 
procesinį teisėtumą atsižvelgiant į 
nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo;

Or. es

Pagrindimas

Apibendrintai įtraukiamos senosios direktyvos 17, 19, 20 ir 21 konstatuojamosios dalys. Šios 
naujos direktyvos konstatuojamosiose dalyse taip pat turi būti pateikiami Orhuso konvencijos 
teiginiai.
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Pakeitimas 93
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) visuomenės dalyvavimas priimant 
sprendimus yra būtinas, kad būtų suteikta 
galimybė pareikšti bet kokias nuomones ir 
nuogąstavimus, galinčius turėti įtakos 
sprendimams, kurie turi būti priimti, nes 
taip sprendimų priėmimas taptų 
atsakingesniu ir skaidresniu procesu, 
būtų pagerinta sprendimų turinio kokybė 
ir padedama didinti visuomenės 
informuotumą apie aplinkos problemas;

Or. pt

Pakeitimas 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) galiojančioje Direktyvoje 
2011/92/ES tradicinių ir netradicinių 
angliavandenilių žvalgymas ir gavyba, 
nepaisant išžvalgyto ar išgauto kiekio, 
įtrauktos į II priedą. Siekiant nustatyti 
poveikio aplinkai reikšmingumą, 
kiekvieną tokį projektą reikia kontroliuoti 
atskirai, remiantis III priede išdėstytais 
kriterijais. Vadovaujantis Komisijos 
aiškinamosiomis pastabomis dėl Tarybos 
direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo taikymo netradicinių 
angliavandenilių žvalgymo ir gavybos 
projektams1 ir Europos Parlamento 
rezoliucija dėl skalūnų dujų ir skalūnų 
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alyvos gavybos poveikio aplinkai2, būtina, 
kad ši direktyva, jau taikoma tradicinių 
angliavandenilių gavybai, būtų taikoma ir 
su netradiciniais angliavandeniliais 
susijusiems projektams. Todėl Direktyvos 
2011/92/ES I priedą reikia pakeisti, kad 
poveikio aplinkai vertinimas būtų 
privaloma tvarka taikomas ir netradicinių 
angliavandenilių žvalgymo ir gavybos 
projektams, galintiems turėti didelį
poveikį aplinkai;
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Pakeitimas 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) taikant apsaugos ribas, kurios 
Direktyvos 2011/92/ES I priede numatytos 
naftai ir gamtinėms dujoms, 
neatsižvelgiama į tai, kiek per dieną 
pagaminama netradicinių 
angliavandenilių (dažnai kiekis būna 
labai skirtingas, itin mažas ir 
pagaminamas naudojant aplinkai ypač 
žalingus gavybos metodus, pavyzdžiui, 
hidraulinį gręžimą). Todėl nepaisant su 
šiais angliavandeniliais susijusių projektų 
poveikio aplinkai šios direktyvos I priede 
turėtų būti nurodoma, kad tokių projektų 
poveikio vertinimas privalomas 
neatsižvelgiant į išgaunamą kiekį;

Or. es
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Pagrindimas

Į šį pakeitimą įtraukiama pranešėjo 8 pakeitime pateikta formuluotė, tačiau supaprastinama 
ir papildoma redakcija siekiant argumentuoti, kad netradicinių angliavandenilių vertinimą 
būtina atlikti ne tiek dėl išgaunamo kiekio, kiek dėl aplinkai ypač žalingų gavybos metodų, 
naudojamų jį išgaunant.

Pakeitimas 96
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) į II priedą, be kita ko, įtraukti 
projektai, susiję su netradicinių 
angliavandenilių paieška, neatsižvelgiant 
į šiame etape išgaunamą kiekį;

Or. pl

Pakeitimas 97
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naujosios nuostatos taip pat turėtų būti 
taikomos projektams, dėl kurių prašymas 
leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas 
iki perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir 
kurių poveikio aplinkai vertinimas iki tos 
datos dar nebaigtas;

(24) naujosios nuostatos turėtų būti 
taikomos tik projektams, dėl kurių PAV 
procedūra oficialiai pradėta pasibaigus 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminui;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas projektų rengėjams, kurie pradėjo poveikio aplinkai vertinimo procedūrą prieš 
iš dalies pakeistos PAV direktyvos perkėlimą nacionalinę teisę, vykdyti naujas joje nustatytas 
papildomas sąlygas, jeigu ši procedūra perkėlimo metu dar nebaigta, prieštarauja keletui 
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pagrindinių teisės principų, pvz., teisės akto negaliojimo atgaline data ir teisinio tikrumo 
principams.

Pakeitimas 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naujosios nuostatos taip pat turėtų būti 
taikomos projektams, dėl kurių prašymas 
leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas 
iki perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir 
kurių poveikio aplinkai vertinimas iki tos 
datos dar nebaigtas;

(24) naujosios nuostatos turėtų būti 
taikomos tik projektams, kurių poveikio 
aplinkai vertinimas dar nebuvo pradėtas 
Direktyvos 2011/92/ES perkėlimo į 
nacionalinę teisę dieną;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekste siūlomas direktyvos taikymas atgaline data sukuria didelį teisinį netikrumą 
projektų rengėjams. Išties taikant direktyvą atgaline data galėtų būti atnaujintos nustatytos 
procedūros datos ir terminai, taip įpareigojant rengėjus pakartoti jau atliktus procedūrinius 
veiksmus. Dėl to gali būti gerokai vėluojama, o projektų rengėjai bei kompetentingos 
institucijos patirtų daugiau išlaidų.

Pakeitimas 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naujosios nuostatos taip pat turėtų būti 
taikomos projektams, dėl kurių prašymas 
leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas
iki perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir 
kurių poveikio aplinkai vertinimas iki tos 
datos dar nebaigtas;

(24) naujosios nuostatos turėtų būti 
taikomos tik tiems projektams, kurių 
poveikio aplinkai vertinimas nebuvo 
pradėtas iki šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino;

Or. it
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Pakeitimas 100
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalies a punkto pirma įtrauka 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

Or. de

Pagrindimas

Sugrąžinamas šiuo metu galiojančios PAV direktyvos tekstas. Taigi griovimo darbai nebebūtų 
reguliarus poveikio aplinkai vertinimo dalykas. Įprastai pastatų, įrenginių ir kitų objektų 
griovimas ar kelių ardymas nėra kišimasis į gamtą ir kraštovaizdį, o, priešingai, dėl to vėliau 
pagerėja žemės, vandens, gamtos ir kraštovaizdžio būklė. Todėl šie projektai, skirti žemės 
užėmimui mažinti ir kartu aiškiai aplinkos apsaugai gerinti, neturėtų būti poveikio aplinkai 
vertinimo dalykas.

Pakeitimas 101
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalies a punkto pirma įtrauka 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

Or. de
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Pakeitimas 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalies a punkto pirma įtrauka 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

Or. en

Pagrindimas

Griovimo darbų įtraukimas būtų neproporcingas.

Pakeitimas 103
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 2 dalies a punkto pirma įtrauka 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

Or. en

Pagrindimas

Griovimo darbai gali būti laikomi įsikišimu į natūralią aplinką (byla C-50/09). Tokia 
apibrėžtis, kokia yra dabar, jau apima griovimo darbus ir dėl to nėra reikalo jos keisti. 
Direktyva turėtų būti taikoma tik su I ir II prieduose išvardytais projektais susijusiems 
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griovimo darbams. Atsižvelgiant į griovimo darbų pobūdį būtų tikslinga priskirti šiuos darbus 
prie II priedo projektų. Dėl to II priedo 13 dalis turėtų būti iš dalies pakeista įtraukiant į ją 
griovimo darbus, susijusius su I ir II prieduose nurodytais projektais.

Pakeitimas 104
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

„– statybos darbai ir kitų objektų ar veiklos 
planų įgyvendinimas. Griovimo darbai į 
šios direktyvos taikymo sritį taip pat įeina, 
jeigu jiems nėra taikomi konkretiems 
sektoriams priimti teisės aktai,“

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurie griovimo darbai didelio poveikio aplinkai nedaro. Todėl papildomų įpareigojimų 
jiems nereikėtų taikyti, jeigu vykdant griovimo darbus tam tikrų įpareigojimų jau reikia 
laikytis.

Pakeitimas 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalies a punkto pirma įtrauka 
pakeičiama taip:

a) 2 dalies a punkte po pirmos įtraukos
įterpiama tokia įtrauka:

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

– griovimo darbai, nepatenkantys į 
direktyvų 2004/35/EB ir 2010/75/EB 
taikymo sritį;
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Or. it

Pagrindimas

Siekiama išvengti teisės aktų ir procedūrų kartojimosi.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

„– statybos darbai bei kitų objektų ar 
veiklos planų įgyvendinimas, įskaitant 
griovimo darbus, kurie yra tiesiogiai 
susiję su statybos darbais,“

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų palikti šiuo metu galiojančios PAV direktyvos formuluotę. Ji turėtų apimti tik tuos 
griovimo darbus, kurie yra tiesiogiai susiję su objekto statybos darbais. Įtraukti kitus 
griovimo darbus, kurių tikslas tik pašalinti statybinį objektą ir būtent ištaisyti aplinkai 
padarytą žalą, yra nepagrįsta.

Pakeitimas 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,

– statybos ar susiję griovimo darbai bei 
kitų objektų ar veiklos planų 
įgyvendinimas,
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Or. en

Pakeitimas 108
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,

– statybos darbai, įskaitant griovimą, bei 
kitų objektų ar veiklos planų 
įgyvendinimas,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo pasiūlyme konkrečiai nurodomi griovimo darbai, kaip vienas iš atvejų, kuriais 
reikalingas PAV. Valstybės narės turi atitinkamai pakoreguoti šį klausimą savo nacionalinės 
teisės aktuose.

Pakeitimas 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,

– statybos ir, jei reikia, griovimo darbai bei 
kitų objektų ar veiklos planų 
įgyvendinimas, arba jų eksploatavimas,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atliekamas visapusiškas poveikio aplinkai vertinimas, apimantis visą gyvavimo 
ciklą, įskaitant eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapus.
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Pakeitimas 110
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

– statybos ar griovimo darbai, statybos 
darbų bei kitų objektų pradėjimas ir 
plėtimas, objekto eksploatavimo arba 
veikimo pasikeitimas, turintis šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą poveikį,

Or. en

Pagrindimas

Objektų struktūrinės plėtros bei eksploatavimo sąlygų pasikeitimo (pvz., pajėgumų 
padidinimo) atveju – net jei numatomas reikšmingas poveikis aplinkai – PAV turi būti 
atliekamas tik tada, jei tai patvirtinta pagal oficialią administracinę procedūrą. Šiuo 
pakeitimu ta spraga ištaisoma.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies a punkto antra įtrauka 
pakeičiama taip:
„– kitokie įsikišimai į natūralią aplinką 
ir gamtovaizdį, įskaitant mokslinius 
tyrimus ir mineralinių išteklių gavybą;“

Or. en
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Pagrindimas

Projekto apibrėžtis jau apima mineralinių išteklių gavybą. Mineralinių išteklių moksliniai 
tyrimai įtraukiami siekiant, kad būtų apimti ir tiriamieji veiksmai.

Pakeitimas 112
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies a punkto antra įtrauka 
pakeičiama taip:
„– kitokie įsikišimai į natūralią aplinką 
ir gamtovaizdį, įskaitant mokslinius 
tyrimus ir angliavandenilių gavybą;“

Or. en

Pagrindimas

Projekto apibrėžtis jau apima angliavandenilių gavybą. Angliavandenilių moksliniai tyrimai 
įtraukiami siekiant, kad būtų apimti ir tiriamieji veiksmai.

Pakeitimas 113
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies a punkte pridedama tokia 
pastraipa:
„Projektu nelaikomi darbai ir veikla, 
kurie konkrečiu atveju buvo patvirtinti ar 
kuriems leidimas buvo duotas pagal 
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nacionalinės teisės aktą.“

Or. de

Pagrindimas

Tai, kad projekto sąvoka, be statybos darbų ir kitų objektų ar veiklos planų įgyvendinimo, 
apima „kitokius įsikišimus į natūralią aplinką ir gamtovaizdį“, suteikia ES valstybėms narėms 
reikiamą lankstumą reikalauti PAV konkrečiu atveju, kai ta veikla gali daryti reikšmingą 
poveikį aplinkai. Tačiau toks veikimas savo nuožiūra turi būti ribojamas tuo atveju, kai 
valstybė narė yra priėmusi su ES teise suderinamą specialų įstatymą leisti vykdyti tam tikrą 
veiklą ar leisti ją vykdyti gavus valdžios įstaigos leidimą.

Pakeitimas 114
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES 
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) sutikimas dėl planuojamos veiklos –
kompetentingos institucijos sprendimas, 
kuris suteikia užsakovui teisę pradėti 
vykdyti projektą;“

Or. en

Pakeitimas 115
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:
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„f) kompetentinga institucija ar 
institucijos – institucija ar institucijos, 
kurias valstybės narės paskiria 
atsakingomis už šios direktyvos 
numatytų pareigų vykdymą. Valstybės 
narės nėra įpareigojamos suteikti 
institucijai ar institucijoms, kurios turi 
kompetenciją leisti ar neleisti vykdyti 
planuojamą veiklą, suteikti visą kitą pagal 
šią direktyvą numatytą kompetenciją.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą numatyta tam tikra kompetencija (pvz., tikrinti ir nagrinėti projektą, kt.), 
direktyvoje teigiama, kad valstybės narės turėtų paskirti „kompetentingą instituciją“, kuri 
veiktų pagal atitinkamą kompetenciją. Šioje apibrėžtyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
valstybės narės nėra įpareigojamos suteikti visą šią kompetenciją institucijoms, kurioms jos 
yra suteikusios kompetenciją leisti arba neleisti vykdyti planuojamą veiklą. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama, pvz., suteikti kompetenciją tikrinti ar nagrinėti projektą vienai 
institucijai, o kompetenciją leisti arba neleisti vykdyti planuojamą veiklą – kitai institucijai.

Pakeitimas 116
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, taip pat informacijos apie 
sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius.

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
kompetentingos institucijos atliekamą 
patikrinimą, atsižvelgimą į aplinkos 
ataskaitą ir konsultacijų (įskaitant 
konsultacijas su suinteresuota visuomene 
ir institucijomis) rezultatus sutikimo dėl 
planuojamos veiklos procedūrose, taip pat 
informacijos apie sprendimą teikimą pagal 
5–10 straipsnius.

Or. en
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Pagrindimas

Aiškios „poveikio aplinkai vertinimo“ sąvokos įvedimu neturėtų būti piktnaudžiaujama 
siekiant išplėsti direktyvos taikymo sritį ir (arba) nustatyti papildomus reikalavimus. Komisija 
numato 2 viešų konsultacijų aspektus: 1) rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir 
2) bendras konsultacijas sprendimų priėmimo proceso metu. Vis dėlto dėl tokių dukart 
rengiamų viešų konsultacijų 1) nebūtų gaunama papildomos naudos, 2) valstybės narės būtų 
priverstos priimti tinkamai veikiančius teisės aktus, 3) būtų be reikalo ištęsta visa procedūra. 
Mūsų pakeitime į PAV visapusiškai atsižvelgiama priimant sprendimą dėl leidimo suteikimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, taip pat informacijos apie 
sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius.

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
taip pat priimtinų alternatyvų svarstymą,
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, reikšmingo neigiamo 
poveikio aplinkai stebėsenos ir klimato 
kaitos pasekmių švelninimo bei 
kompensavimo priemonių nustatymą, taip 
pat informacijos apie sprendimą teikimą 
pagal 5–10 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 118
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
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Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, taip pat informacijos apie 
sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius.“

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
už kurį atsakingas užsakovas, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis, nurodytomis 6 straipsnio 1 
dalyje), kompetentingos institucijos ir 
(arba) institucijų, nurodytų 6 straipsnio 1 
dalyje, atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, taip pat informacijos apie 
sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius.“

Or. fr

Pagrindimas

Pagal Komisijos pateiktą apibrėžtį būtų galima aiškinti, kad užsakovo atsakomybė 
perduodama kompetentingai institucijai. Šiuo pakeitimu problemą siekiama išspręsti 
patikslinant tam tikras nuostatas.

Pakeitimas 119
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, taip pat informacijos apie 

g) poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą, įskaitant pradinę 
apkrovą, ir konsultacijų rezultatus sutikimo 
dėl planuojamos veiklos procedūrose, taip 
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sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius. pat informacijos apie sprendimą teikimą 
pagal 5–10 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

PAV procedūrų susiejimas su patvirtinimo procedūromis pagal specialią teisę (sektorinius 
reglamentus) užkerta kelią holistiniam poveikio aplinkai nustatymui, apibūdinimui ir 
vertinimui. Neatsižvelgiama projekto vykdymo vietos pradinę apkrovą, susijusią su esamų 
objektų eksploatavimu ir transporto sektoriumi. Projekto poveikis gali būti įvertintas tik 
tinkamai atsižvelgiant į šią pradinę apkrovą.

Pakeitimas 120
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„g) poveikio aplinkai vertinimas –
procesas, kuris apima aplinkos ataskaitos 
rengimą, konsultacijas (įskaitant 
konsultacijas su suinteresuota visuomene ir 
aplinkos institucijomis), kompetentingos 
institucijos atliekamą vertinimą, 
atsižvelgimą į aplinkos ataskaitą ir 
konsultacijų rezultatus sutikimo dėl 
planuojamos veiklos procedūrose, taip pat 
informacijos apie sprendimą teikimą pagal 
5–10 straipsnius.“

„g) poveikio aplinkai vertinimas –
procesas, kuris apima aplinkos ataskaitos 
rengimą, konsultacijas (įskaitant 
konsultacijas su suinteresuota visuomene ir 
aplinkos institucijomis), kompetentingos 
institucijos atliekamą vertinimą, 
atsižvelgimą į aplinkos ataskaitą, įskaitant 
taršą, ir konsultacijų rezultatus sutikimo 
dėl planuojamos veiklos procedūrose, taip 
pat informacijos apie sprendimą teikimą 
pagal 5–10 straipsnius.“

Or. de

Pakeitimas 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis: 
„ga) standartas – pripažintos 
standartizacijos institucijos priimta 
daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui 
skirta savanoriško taikymo techninė 
specifikacija, kuri yra vienas iš toliau 
nurodytų standartų:
a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;
b) Europos standartas – Europos 
standartizacijos organizacijos patvirtintas 
standartas;
c) darnusis standartas – remiantis 
Komisijos prašymu priimtas Europos 
standartas, skirtas naudoti taikant 
Sąjungos derinimo teisės aktus;
d) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintas 
standartas;“

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis perkelta iš Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis: 
„ga) istorinės miestų vietos – platesnės 
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visumos dalis, kurią sudaro gamtinė ir 
suformuota aplinka bei tose vietose 
gyvenančių žmonių kasdienio gyvenimo 
patirtis. Šioje platesnėje erdvėje, kuri 
praturtinta praeities arba neseniai 
atsiradusiomis vertybėmis ir kurioje 
nuolat vyksta dinamiškas nuoseklios 
kaitos procesas, naujos miestų erdvės gali 
būti laikomos aplinkosaugos įrodymais jų 
formavimosi etape.“

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„gb) vizualus poveikis yra suformuoto ar 
gamtinio kraštovaizdžio ir miesto vietovių 
pasikeitimas dėl pokyčių, kurie gali būti 
teigiami (pagerinimas) ar neigiami 
(pablogėjimas). Vizualus poveikio 
vertinimas taip pat apima saugomų ar 
strateginį vaidmenį tradiciniame vietos ar 
kraštovaizdžio vaizde užimančių statinių 
griovimą. Jis apima aiškų geologinės 
topografijos pasikeitimą ar bet kurias 
kitas kliūtis, pvz., pastatus ar sienas, 
kurios apriboja gamtos vaizdą ir 
kraštovaizdžio darną. Vizualus poveikis 
vertinamas daugiausia kokybiniu 
vertinimu, susijusiu su žmogaus požiūriu į 
kraštovaizdį ir santykiu su juo ir verte, 
kurią dėl to įgyja atitinkama vieta (genius 
loci).“

Or. en
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Pagrindimas

Vizualus poveikis yra labai svarbus, kai kalbama, be kita ko, apie pakrantes, vėjo jėgaines, 
istorinius pastatus.

Pakeitimas 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„gc) Bendra procedūra: pagal bendrą 
procedūrą kompetentinga institucija 
integruoja vienos ar kelių institucijų 
vertinimus ir pateikia vieną poveikio 
aplinkai vertinimą, nedarydama poveikio 
kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų
nuostatų taikymui.“

Or. en

Pakeitimas 125
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„ga) Bendra procedūra: pagal bendrą 
procedūrą kompetentinga institucija 
integruoja vienos ar kelių institucijų 
vertinimus ir pateikia vieną poveikio 
aplinkai vertinimą, nedarydama poveikio 
kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
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nuostatų taikymui.“

Or. en

Pakeitimas 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b d papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„gd) „supaprastinimas – pildomų formų ir 
administracinių procedūrų kiekio 
mažinimas, bendrų procedūrų arba 
koordinavimo priemonių sukūrimas 
siekiant integruoti daugelio institucijų 
atliktus vertinimus. Tai taip pat apima 
bendrų kriterijų nustatymą, siekiant 
sutrumpinti ataskaitų pateikimo terminus, 
ir objektyvių ir mokslinių vertinimų 
stiprinimą;“

Or. en

Pakeitimas 127
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„gb) „supaprastinimas – pildomų formų 
kiekio mažinimas, bendrų procedūrų 
sukūrimas ir koordinavimo priemonės 
siekiant integruoti atitinkamų institucijų 
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atliktus vertinimus. Supaprastinimas taip 
pat apima bendrų kriterijų nustatymą, 
ataskaitų pateikimo terminų trumpinimą 
ir objektyvių ir mokslinių vertinimų 
stiprinimą;“

Or. en

Pakeitimas 128
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„ga) nepriklausomas – sugebantis 
naudotis techniniu (moksliniu)
objektyvumu asmuo, kuris nevykdo 
kompetentingos institucijos, užsakovo 
arba nacionalinės vyriausybės nurodymų 
ir kuriam šie subjektai nedaro įtakos.“

Or. en

Pakeitimas 129
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 

3. Valstybės narės gali kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
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civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų.

taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali, jei taip numato
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų.

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionalinės teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba, jei jos mano, 
kad toks taikymas turėtų neigiamą poveikį 
siekiant tų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Leidžianti nukrypti nuostata, susijusi su projektais, kurių vienintelis tikslas – atsakas į
civilines avarijas, yra įtraukta į 2 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 131
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionalinės teisės aktai, kiekvienu 
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konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų.

konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų, ir jei nekyla didelės rizikos 
gyventojų sveikatai.

Or. es

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės priimamos konkrečiais 
nacionaliniais teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, yra įgyvendinami 
per įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai plati leidžianti nukrypti nuostata, numatanti tik ribotas procedūrines garantijas. Nors 
dauguma valstybių narių nesinaudoja šia leidžiančia nukrypti nuostata, taip jos galėtų iš 
esmės apeiti direktyvos įgyvendinimą.

Pakeitimas 133
Sandrine Bélier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės priimamos konkrečiais 
nacionaliniais teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, yra įgyvendinami 
per įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 134
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės priimamos konkrečiais 
nacionaliniais teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, yra įgyvendinami per 
įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės patvirtinamos konkrečiais 
nacionalinės teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, yra įgyvendinami per 
įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.
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Or. en

Pakeitimas 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši 4a dalis:
„4a. Ši direktyva netaikoma darbams, 
kuriuos nurodyta atlikti išdavus sutikimą 
pagal Direktyvą 2010/75/ES, arba 
darbams, reikalingiems įgyvendinti žalos 
aplinkai prevencijos arba ištaisymo 
priemonėms pagal Direktyvą
2004/35/EB.“

Or. it

Pagrindimas

Siekiama išvengti teisės aktų ir procedūrų kartojimosi.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės imasi visų 
priemonių, reikalingų užtikrinti, jog 
prieš duodant sutikimą projektams, 
kurie gali daryti reikšmingą poveikį 
aplinkai, be kita ko, dėl pobūdžio, savo 
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masto ar vietos, po viešų konsultacijų bus 
reikalaujama sutikimo planuojamai 
veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo.
Jei reikia, suteikus leidimą planuojamai 
veiklai kompetentinga institucija parengia 
priemones, skirtas vykdyti reikšmingo 
neigiamo poveikio stebėseną, taip pat 
poveikio mažinimo ir kompensavimo 
priemones. Tie projektai apibrėžti 
4 straipsnyje.“

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio 1 dalis suderinta su naujo teksto 8 straipsnio 2 dalimi, kurioje apibrėžtos 
reikšmingo neigiamo poveikio stebėsenos priemonės, taip pat poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonės. Be to, sustiprinta nuostata dėl visuomenės dalyvavimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

„3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, valstybės 
narės stengiasi taikyti suderintas ar 
bendras procedūras, atitinkančias
atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus, jei tai atrodo tikslinga.

Or. de

Pagrindimas

Procedūrų suderinimas, kurio siekia Komisija, iš esmės vertintinas palankiai, tačiau 
valstybėms narėms turėtų būti paliekama galimybė nuspręsti, koks ES teisinis pagrindas šiam 
suderinimui atrodo labiausiai tinkantis. Suderinimas taip pat neturėtų vykti „bet kokia 
kaina“.
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Pakeitimas 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti
taikomos suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus, jei atitinkamos 
valstybės narės valdžios institucijos laiko 
tai esant reikalinga.

Or. en

Pagrindimas

Bendra procedūra suteikia galimybę racionalizuoti šį procesą, tačiau dabartinė formuluotė
neapima kitų lanksčių sprendimų. Privalomas koordinavimas pats savaime nesupaprastintų ir 
nepaspartintų proceso, tačiau prireikus turėtų būti taikomas. Kai kuriose valstybėse narėse
atliekant vertinimą dalyvauja teismai, o kitos institucijos negali daryti įtakos teismams.

Pakeitimas 139
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti
taikomos suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
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aktų reikalavimus. aktų reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 140
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti
taikomos suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 141
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti
taikomos suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta tam tikro lankstumo sprendžiant, kaip jos pageidauja 
įgyvendinti įvairių ES direktyvų reikalavimus, nepažeisdamos bendrų tokių teisės aktų tikslų.

Pakeitimas 142
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti
taikomos suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 143
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

„3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios šių Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus:

– Direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos;
– Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
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Bendrijos veiksmų vandens politikos
srityje pagrindus;
– Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių 
išmetamų teršalų;
– Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos.

Or. de

Pakeitimas 144
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė kelios institucijos, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors vertiname Komisijos siekį paspartinti ir supaprastinti sprendimų priėmimo procesą, 
negalime pritarti pasiūlymui dėl privalomo bendros arba koordinuotos vertinimo procedūros
įvedimo. Šios direktyvos pakeitimai turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę taikyti
sprendimų priėmimo procesą, kuris būtų pritaikytas konkretaus projekto poreikiams. Tai 
reiškia, kad valstybės narės turėtų pačios spręsti, kokios procedūros geriausiai atitinka 
konkretaus projekto poreikius: taikomos bendrai ar atskirai.

Pakeitimas 145
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė kelios institucijos, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Jei projektui taikoma suderinta 
procedūra, kompetentinga institucija 
koordinuoja įvairius atskirus vertinimus, 
kurių reikalaujama pagal atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus ir kuriuos pateikė 
kelios institucijos, nepažeisdama jokių 
priešingų nuostatų kituose atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose.

Or. en

Pakeitimas 146
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė kelios institucijos, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė kelios institucijos, 
nepažeisdama kitų atitinkamų Sąjungos 
teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 147
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė kelios institucijos, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
(kompetentingos) institucija (institucijos) 
koordinuoja įvairius atskirus vertinimus, 
kurių reikalaujama pagal atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus ir kuriuos pateikė 
kelios institucijos, nepažeisdama 
(nepažeisdamos) jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Or. de

Pakeitimas 148
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal bendrą procedūrą kompetentinga 
institucija integruoja vienos ar kelių 
institucijų vertinimus ir pateikia vieną 
poveikio aplinkai vertinimą, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors mes iš esmės pritariame tam, kad turėtų būti sprendžiami vertinimų dubliavimosi 
klausimai ir visos kitos problemos, kurios trukdo sklandžiai vykdyti sprendimų priėmimo 
procesą arba jį lėtina, iš dalies pakeista direktyva turi būti sudarytos sąlygos rengti projektus
atskirais etapais, be to, joje turi būti pripažinta, kad kiekvienam konkrečiam projektui
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skirtingais jo etapais ir skirtingu laiku gali prireikti leidimų iš įvairių valdžios institucijų.

Pakeitimas 149
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal bendrą procedūrą kompetentinga 
institucija integruoja vienos ar kelių 
institucijų vertinimus ir pateikia vieną 
poveikio aplinkai vertinimą, nepažeisdama 
jokių priešingų nuostatų kituose 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.

Jei projektui taikoma suderinta 
procedūra, kompetentinga institucija 
integruoja vienos ar kelių institucijų 
vertinimus ir pateikia vieną poveikio 
aplinkai vertinimą, nepažeisdama jokių 
priešingų nuostatų kituose atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose

Or. en

Pakeitimas 150
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal bendrą procedūrą kompetentinga 
institucija integruoja vienos ar kelių 
institucijų vertinimus ir pateikia vieną 
poveikio aplinkai vertinimą, nepažeisdama 
jokių priešingų nuostatų kituose 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.

Pagal bendrą procedūrą kompetentinga 
(kompetentingos) institucija (institucijos) 
integruoja vienos ar kelių institucijų 
vertinimus ir pateikia vieną poveikio 
aplinkai vertinimą, nepažeisdama 
(nepažeisdamos) jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Or. de
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Pakeitimas 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Procedūrų suderinimas, kurio siekia Komisija, iš esmės vertintinas palankiai, tačiau 
valstybėms narėms turėtų būti paliekama galimybė nuspręsti, koks ES teisinis pagrindas šiam 
suderinimui atrodo labiausiai tinkantis. Suderinimas taip pat neturėtų vykti „bet kokia 
kaina“.

Pakeitimas 152
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 153
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienos institucijos skyrimas taip pat turėtų būti paliktas valstybių narių nuožiūrai tam, kad
kompetentingos institucijos galėtų būti struktūrizuotos ir organizuotos taip, kad logiškai 
atitiktų atskiras nacionalines sistemas, teisines sistemas ir konkrečius projektus. Pakanka, 
kad iš dalies pakeistoje direktyvoje būtų nurodyta, jog neprieštaraujama bendros procedūros 
arba suderintos procedūros taikymui tuo atveju, kai valstybės narės pripažįsta tokios bendros
procedūros ar koordinavimo svarbą konkretaus projekto poreikiams tenkinti.

Pakeitimas 154
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.“

Valstybės narės gali paskirti vieną 
instituciją, palengvina sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.“

Or. nl

Pakeitimas 155
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.

Valstybės narės gali paskirti vieną 
instituciją, įpareigotą palengvinti sutikimo 
dėl kiekvieno projekto planuojamos 
veiklos procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 156
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl 
kiekvieno projekto planuojamos veiklos 
procedūrą.

Valstybės narės gali paskirti vieną 
instituciją, įpareigotą palengvinti sutikimo 
dėl kiekvieno projekto planuojamos 
veiklos procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta tam tikro lankstumo sprendžiant, kaip jos pageidauja 
įgyvendinti įvairių ES direktyvų reikalavimus, nepažeisdamos bendrų tokių teisės aktų tikslų.

Pakeitimas 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti sutikimo dėl
kiekvieno projekto planuojamos veiklos
procedūrą.“

Valstybės narės paskiria vieną instituciją, 
įpareigotą palengvinti kiekvieno projekto 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras.“

Or. pl

Pakeitimas 158
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų poveikio aplinkai vertinimų atveju
užsakovai aplinkos ataskaitoje pateikia 
įrodymų, kad jie atsižvelgė į visus kitus 
Sąjungos teisės aktus, svarbius
planuojamai veiklai, dėl kurios 
reikalaujama pateikti atskirus poveikio 
aplinkai vertinimus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti, kad aplinkos ataskaitos taikymo sritis turėtų būti suderinta su bendrais ES 
teisės aktų, taikomų poveikio aplinkai vertinimui, tikslais.

Pakeitimas 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama 
taip:
„4. Nepažeisdamos 7 straipsnio, 
išimtiniais atvejais valstybės narės gali 
netaikyti šios direktyvos nuostatų 
konkretiems projektams ar jų dalims.
Šiuo tikslu valstybės narės turi numatyti 
neįtraukimo ribas, taikomas projektams, 
kurie neturi didelio poveikio aplinkai, kad 
būtų sumažinta pernelyg didelė 
informacijos teikimo paslaugų apimtis ir 
būtų apsaugoti šių projektų rengėjai, 
suteikiant galimybes projektus įgyvendinti 
per pagrįstą ir valdomą terminą.“

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Nepažeisdamos 7 straipsnio, 
valstybės narės, jeigu tai numatyta pagal 
nacionalinę teisę, gali išimtiniais atvejais 
netaikyti šios direktyvos nuostatų 
konkretiems projektams, kurių 
vienintelis tikslas – atsakas civilinių 
avarijų atveju, ar jų dalims, jei toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį tokių 
tikslų įgyvendinimui.
Tokiu atveju valstybės narės:
-a) informuoja suinteresuotą visuomenę ir 
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su ja konsultuojasi;
a) svarsto, ar būtų tinkama kita 
vertinimo forma;
b) supažindina suinteresuotą visuomenę 
su informacija, gauta naudojant kitas 
a punkte nurodytas vertinimo formas, 
informacija apie padarytą išimtį –
procedūros netaikymą ir netaikymo 
motyvus;
c) prieš duodamos sutikimą, informuoja 
Komisiją apie priežastis, pateisinančias 
padarytą išimtį, ir, kur taikoma, 
pateikia jai informaciją, kurią gavo tos 
valstybės gyventojai.
Komisija nedelsiant siunčia gautus 
dokumentus kitoms valstybėms narėms.
Komisija kasmet atsiskaito Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šios dalies 
taikymą.“

Or. en

Pagrindimas

1 straipsnio 3 dalies leidžianti nukrypti nuostata, susijusi su projektais, kurių vienintelis 
tikslas – atsakas į civilines avarijas, yra įtraukta į 2 straipsnio 4 dalį. Be to, sustiprinta 
nuostata dėl visuomenės dalyvavimo.

Pakeitimas 161
Franco Bonanini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Nepažeisdamos 7 straipsnio, 
valstybės narės gali išimtiniais atvejais 
netaikyti šios direktyvos nuostatų 
konkretiems projektams ar jų dalims. 
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Tokiu atveju valstybės narės:
-a) konsultuojasi su suinteresuota 
visuomene, užtikrindamos tinkamą 
atstovavimą socialinėms ir ekonominėms 
kategorijoms, susijusiomis su aplinka, 
kurioje atliekami darbai;
a) svarsto, ar būtų tinkama kita 
vertinimo forma;
b) supažindina suinteresuotą visuomenę 
su informacija, gauta naudojant kitas 
a punkte nurodytas vertinimo formas, 
informacija apie padarytą išimtį -
procedūros netaikymą ir netaikymo 
motyvus;
c) prieš duodamos sutikimą, informuoja 
Komisiją apie priežastis, pateisinančias 
padarytą išimtį, ir, kur taikoma, 
pateikia jai informaciją, kurią gavo jų 
pačių piliečiai.
Komisija nedelsdama siunčia gautus 
dokumentus kitoms valstybėms narėms. 
Komisija kasmet atsiskaito Europos 
Parlamentui ir Tarybai už šios dalies 
taikymą.“

Or. it

Pakeitimas 162
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„4. Nedarant poveikio 7 straipsniui, 
valstybės narės gali išimtiniais atvejais ir 
tik po viešų konsultacijų netaikyti šios 
direktyvos nuostatų konkretiems 
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projektams ar jų dalims.“

Or. en

Pakeitimas 163
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„4. Nepažeisdamos 6 straipsnio 1 dalies 
(nauja) ir 7 straipsnio, valstybės narės 
gali išimtiniais atvejais netaikyti šios 
direktyvos nuostatų konkretiems 
projektams ar jų dalims.“

Or. pt

Pagrindimas

Siekiama tik įterpti frazę „6 straipsnio 1 dalies (nauja)“ siekiant suderinti nuostatą su 
pakeitimu, pagal kurį visuomenė turi teisę prašyti atlikti tam tikro susirūpinimą keliančio 
projekto poveikio aplinkai vertinimą, kad tuo tikslu būtų įgyvendinamos aktyvaus dalyvavimo
priemonės, įtraukiant asmenis, vietos valdžios institucijas arba organizacijas.

Pakeitimas 164
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 
straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju 

Vertinant poveikį aplinkai pagal 5–
10 straipsnius ir kiekvienu konkrečiu 
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yra tinkamu būdu nustatomas,
apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir 
netiesioginis reikšmingas projekto 
poveikis šiems veiksniams:

atveju yra tinkamu būdu nustatomas ir
apibūdinamas svarbus tiesioginis ir 
netiesioginis projekto poveikis šiems 
veiksniams, be to, įvertinama, ar šis 
poveikis yra reikšmingas:

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „reikšmingas“ įvedimas yra sveikintinas, nes tampa aišku, kad atliekant PAV
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tiems aplinkos aspektams, kuriems poveikis gali būti 
reikšmingas. Sąvoka „svarbus“ parodo, kad PAV turėtų apimti tik svarbaus poveikio 
vertinimą. Pateikiant nuorodą į atitinkamus direktyvos straipsnius, reikėtų nurodyti 5–
10 straipsnius, o ne 4–11 straipsnius, nes nei atrankos procedūra (4 straipsnis), nei teisė 
kreiptis į teismą (11 straipsnio) nėra PAV dalis.

Pakeitimas 165
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 
straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju 
yra tinkamu būdu nustatomas, 
apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir 
netiesioginis reikšmingas projekto poveikis 
šiems veiksniams:

Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–
11 straipsnius ir kiekvienu konkrečiu 
atveju, atsižvelgiant į bazines aplinkos 
sąlygas, yra tinkamu būdu nustatomas, 
apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir 
netiesioginis reikšmingas projekto poveikis 
šiems veiksniams:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB(*) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB(**);

a) žmonėms, gyvūnijai ir augmenijai;

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų palikti šiuo metu galiojančios PAV direktyvos formuluotę. Siūlomos naujos sąvokos 
yra per daug neapibrėžtos ir trūksta sąsajos su konkrečiu projektu. 

Pakeitimas 167
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB;

a) gyventojams, žmonių sveikatai;
gyvūnijai, augalijai ir biologinei įvairovei, 
ypatingą dėmesį skiriant rūšims ir 
buveinėms, saugomoms pagal direktyvas
92/43/EEB ir 2009/147/EB;

Or. en

Pakeitimas 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB(*) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB(**);

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir faunai 
bei florai, ypatingą dėmesį skiriant rūšims 
ir buveinėms, saugomoms pagal Tarybos 
direktyvą 92/43/EEB(*) ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB(**);

Or. it

Pagrindimas

Performuluota pagal galiojantį teisės aktą.

Pakeitimas 169
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB;

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį, jei 
taikoma, skiriant rūšims ir buveinėms, 
saugomoms pagal Tarybos direktyvą 
92/43/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/147/EB;

Or. en

Pakeitimas 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB;

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB bei Direktyvą 2000/60/EB1;

_______________

OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Pridėta Vandens pagrindų direktyva.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
2011/92/EG
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui ir 
kraštovaizdžiui;

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų keisti dabartinės direktyvos formuluotės. Siūlomos naujos sąvokos yra per daug 
neapibrėžtos ir gali sukurti teisinį netikrumą vėliau įgyvendinant direktyvą, pagaliau būtų 
neaiški ir poveikio aplinkai vertinimo apimtis, todėl reikėtų palikti šiuo metu vartojamas 
sąvokas. Poveikis klimato kaitai jau aptariamas d ir e punktuose.

Pakeitimas 172
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimato 
kaitai;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „žemė“ turi būti išbraukta, nes, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
192 straipsnio 2 dalies nuostatomis, žemės naudojimas yra valstybės narės kompetencija. 
Vietos projekto rengėjai neturi galimybių įvertinti jo poveikio pasaulinei klimato kaitai.

Pakeitimas 173
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimato 
kaitai;

Or. de

Pakeitimas 174
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
2011/92/ES
3 straipsnio b punktas



AM\936759LT.doc 67/74 PE510.827v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimatui;

Or. de

Pakeitimas 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimatui;

Or. pl

Pakeitimas 176
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, dirvožemiui, podirviui,
vandeniui, orui, klimatui ir klimato kaitai 
bei gamtos ištekliams;

Or. en

Pakeitimas 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, žemės gelmėms, dirvožemiui, 
vandeniui, orui ir klimato kaitai;

Or. lt

Pakeitimas 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai (išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui);

Or. it

Pakeitimas 179
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) žemės ir miškų ūkio paskirties 
plotams;

Or. de
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Pagrindimas

ES Komisijos pasiūlymu pirmą kartą poveikio aplinkai vertinime tiriamas projekto poveikis 
žemei. Tačiau tikslas apsaugoti žemę turėtų apimti ne tik vien kokybinius aplinkos aspektus, 
susijusius su dirvožemio derlingumu, bet ir žemės ir miškų ūkio paskirties gamybos plotų 
išsaugojimą kiekybės aspektu.

Pakeitimas 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms ir kultūros 
paveldui;

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų keisti dabartinės direktyvos formuluotės. Siūlomos naujos sąvokos yra per daug 
neapibrėžtos ir gali sukurti teisinį netikrumą vėliau įgyvendinant direktyvą; pagaliau būtų 
neaiški ir poveikio aplinkai vertinimo apimtis.

Pakeitimas 181
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms (įskaitant 
poveikį turto vertei), kultūros paveldui ir 
kraštovaizdžiui;

Or. en
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Pakeitimas 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui pagal ES 
sutarties 3 straipsnį, SESV 36 ir 
167 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 183
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui pagal ES 
sutarties 3 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 184
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems 
veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir 
atsparumui gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems 
veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir 
atsparumui gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Poveikį gaivalinėms nelaimėms labai sunku numatyti ir neįmanoma pakankamai apibrėžti.

Pakeitimas 186
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems 
veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir 
atsparumui gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas skirtas apibrėžti gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių grėsmei a, b ir 
c punktuose nurodytiems veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir atsparumui gaivalinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių atžvilgiu. Tai išplečia direktyvos taikymo sritį taip, kad 
peržengiamos aplinkos apsaugos srities ribos, dėl to galėtų atsirasti daug sudėtingesnių, 
brangesnių bei daugiau laiko reikalaujančių aplinkosaugos ataskaitų ir nebūtų išvengta 
dubliavimosi su kitais Europos teisės aktais, kaip antai Seveso III direktyva (dėl didelių 
avarijų pavojaus kontrolės), pvz., įrenginių, esančių zonose, kuriose dažnos gaivalinės 
nelaimės, atveju.

Pakeitimas 187
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems 
veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir 
atsparumui gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių atžvilgiu.

e) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems 
veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir 
atsparumui tikėtinų gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių atžvilgiu, jei 
galiojančiuose ES teisės aktuose arba 
tarptautinėse konvencijose numatyta 
reikalauti tokio vertinimo.

Or. en



AM\936759LT.doc 73/74 PE510.827v01-00

LT

Pagrindimas

Nėra prasmės taikyti šį reikalavimą visiems projektams, kuriems taikoma ši direktyva, nes 
daugeliu atvejų tai būtų pernelyg didelė našta. Projektai, kurių atžvilgiu kyla nelaimės grėsmė 
arba kurie yra pažeidžiami, taikomi arba kiti ES teisės aktai, arba tarptautinės konvencijos.

Pakeitimas 188
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remiantis naujuose a, b ir c punktuose 
nurodytais veiksniais reikia atsižvelgti į 
reikšmingą poveikį aplinkai dėl projekto 
nulemtos gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių rizikos. Reikia atsižvelgti į tuos 
įvykius, kurie, motyvuotai vertinant, 
laikomi būdingais projekto pobūdžiui. 

Or. de

Pakeitimas 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tam tikram projektui ar įrenginiui 
taikomos procedūros yra standartizuotos 
laikantis geriausių turimų technologijų 
(angl. „Best Available Technologies“) 
kriterijų, kompetentinga institucija turi 
atsižvelgti į šį standartizavimą ir 
vertindama poveikį aplinkai didžiausią 
dėmesį skirti įrenginių buvimo ar projekto 
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įgyvendinimo vietai.

Or. es


