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Poprawka 62
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych.

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury, zapewnienia jej zgodności z 
zasadami inteligentnych regulacji oraz 
zwiększenia spójności i synergii z innymi 
przepisami i politykami unijnymi, a także 
strategiami i politykami opracowywanymi 
przez państwa członkowskie w obszarach 
wchodzących w zakres kompetencji 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady inteligentnych regulacji muszą być włączone w zmiany do dyrektywy OOŚ w celu 
zminimalizowania zbędnych obciążeń regulacyjnych, zwłaszcza dotyczących MŚP.

Poprawka 63
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 
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opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych.

opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych. W wielu 
przypadkach procedury administracyjne 
stały się zbyt skomplikowane i 
rozciągnięte w czasie, co powodowało 
opóźnienia i stwarzało dodatkowe ryzyko 
w kontekście ochrony środowiska. 
W związku z tym jednym z celów 
dyrektywy 2011/92/UE powinno być 
uproszczenie i harmonizacja procedur. 
Należy zastanowić się nad przydatnością 
stworzenia punktu kompleksowej obsługi 
pozwalającego na skoordynowaną ocenę 
lub wspólne procedury w przypadkach, 
gdy potrzeba kilku OOŚ, na przykład w 
przypadkach przedsięwzięć 
transgranicznych, lub na określenie 
bardziej szczegółowych kryteriów 
obowiązkowej oceny.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych.

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych. W wielu 
przypadkach procedury administracyjne 
stały się zbyt skomplikowane i 
rozciągnięte w czasie, co powodowało 
opóźnienia i stwarzało dodatkowe ryzyko 
w kontekście ochrony środowiska. 
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W związku z tym jednym z celów 
dyrektywy 2011/92/UE powinno być 
uproszczenie i harmonizacja procedur. 
Należy zastanowić się nad przydatnością 
stworzenia punktu kompleksowej obsługi 
pozwalającego na skoordynowaną ocenę 
lub wspólne procedury w przypadkach, 
gdy potrzeba kilku OOŚ, na przykład w 
przypadkach przedsięwzięć 
transgranicznych, lub na określenie 
bardziej szczegółowych kryteriów 
obowiązkowej oceny.

Or. en

Poprawka 65
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aby zagwarantować zharmonizowane 
stosowanie i równą ochronę środowiska 
na całym terytorium Unii, Komisja w 
ramach wykonywania swojej funkcji 
strażnika traktatów powinna gwarantować 
jakościową i proceduralną zgodność z 
przepisami dyrektywy 2011/92/UE, w tym 
przepisami dotyczącymi konsultacji 
publicznych i uczestnictwa.

Or. en

Poprawka 66
Christa Klaß
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W przypadku przedsięwzięć, które 
mogą mieć transgraniczne skutki dla 



PE510.827v01-00 6/77 AM\936759PL.doc

PL

środowiska, uczestniczące państwa 
członkowskie tworzą wspólny punkt 
kontaktowy, obsadzany na zasadzie 
parytetu, który jest właściwy dla 
wszystkich etapów procedury. Do 
ostatecznego zatwierdzenia 
przedsięwzięcia konieczna jest zgoda 
wszystkich uczestniczących państw 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 67
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zmieniona dyrektywa 2011/92/UE 
powinna również zapewniać lepszą 
ochronę środowiska, bardziej oszczędne 
gospodarowanie zasobami oraz 
wspieranie zrównoważonego wzrostu w 
Europie. W tym celu konieczne jest 
uproszczenie i ujednolicenie 
przewidzianych procedur.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne gospodarowanie zasobami, 
różnorodność biologiczna, zmiana klimatu 
i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w 
tworzeniu polityki i dlatego powinny 

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne gospodarowanie zasobami, 
różnorodność biologiczna, zmiana klimatu 
i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w 
tworzeniu polityki i dlatego powinny 



AM\936759PL.doc 7/77 PE510.827v01-00

PL

również stanowić zasadnicze elementy 
oceny i procedury podejmowania decyzji, 
w szczególności w przypadku projektów 
infrastruktury.

również stanowić zasadnicze elementy 
oceny i procedury podejmowania decyzji, 
w szczególności w przypadku 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Komisja 
powinna zaproponować listę kryteriów i 
wskazówek obejmujących wizualne 
oddziaływanie na otoczenie w celu 
lepszego wdrożenia dyrektywy 2011/92/UE 
w odniesieniu do ochrony dziedzictwa 
historycznego i kulturowego, ponieważ na 
chwilę obecną nie ma wytycznych w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 69
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne gospodarowanie zasobami, 
różnorodność biologiczna, zmiana klimatu 
i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w 
tworzeniu polityki i dlatego powinny 
również stanowić zasadnicze elementy 
oceny i procedury podejmowania decyzji, 
w szczególności w przypadku projektów 
infrastruktury.

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne gospodarowanie zasobami, 
różnorodność biologiczna, zmiana klimatu 
i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w 
tworzeniu polityki i dlatego powinny 
również stanowić zasadnicze elementy 
oceny i procedury podejmowania decyzji, 
w szczególności w przypadku 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Komisja 
powinna zaproponować listę kryteriów i 
wskazówek obejmujących wizualne 
oddziaływanie na otoczenie w celu 
lepszego wdrożenia dyrektywy 2011/92/UE 
w odniesieniu do ochrony dziedzictwa 
historycznego i kulturowego, ponieważ na 
chwilę obecną nie ma wytycznych w tym 
zakresie.

Or. en
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Poprawka 70
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W strategii tematycznej w dziedzinie 
ochrony gleby oraz w planie działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy 
podkreślono wagę zrównoważonego 
wykorzystania gleb i konieczność 
rozwiązania problemu niezrównoważonego 
wzrostu powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu
(zajmowanie gruntów). Ponadto w 
dokumencie końcowym Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła 
się w Rio de Janeiro w dniach 20–22 
czerwca 2012 r., uznano gospodarcze i 
społeczne znaczenie dobrego 
gospodarowania gruntami, w tym glebą, a 
także konieczność pilnego podjęcia działań 
w celu cofnięcia degradacji gleby. Projekty
publiczne i prywatne powinny być zatem 
realizowane po uwzględnieniu i 
ograniczeniu ich oddziaływania na grunty 
– w szczególności pod względem 
zajmowania gruntów – oraz na glebę, w 
tym na jej materię organiczną, erozję, 
zagęszczenie i zasklepianie; należy w tym 
celu m.in. stosować właściwe plany 
zagospodarowania przestrzennego i 
polityki na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

(6) W strategii tematycznej w dziedzinie 
ochrony gleby oraz w planie działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy 
podkreślono wagę zrównoważonego 
wykorzystania gleb i konieczność 
rozwiązania problemu niezrównoważonego 
wzrostu powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu 
(zajmowanie gruntów). Ponadto w 
dokumencie końcowym Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła 
się w Rio de Janeiro w dniach 20–22 
czerwca 2012 r., uznano gospodarcze i 
społeczne znaczenie dobrego 
gospodarowania gruntami, w tym glebą, a 
także konieczność pilnego podjęcia działań 
w celu cofnięcia degradacji gleby. 
Przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
powinny być zatem realizowane po 
uwzględnieniu i ograniczeniu ich 
oddziaływania na grunty – w szczególności 
pod względem zajmowania gruntów oraz
utraty gruntów pod uprawę i lasów 
koniecznych do wytwarzania artykułów 
spożywczych, paszy, a także surowców 
odnawialnych – oraz na glebę, w tym na 
jej materię organiczną, erozję, 
zagęszczenie i zasklepianie; należy w tym 
celu m.in. stosować właściwe plany 
zagospodarowania przestrzennego i 
polityki na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej w ramach oceny oddziaływania na środowisko 
bada się oddziaływanie na grunty. Ochrona gruntów nie powinna ograniczać się wyłącznie 
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do jakościowych aspektów środowiskowych skupiających się jedynie na żyzności gleby; 
należy zapewnić to, by ochrona gruntów rolnych i lasów uwzględniała również aspekt 
ilościowy.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ochrona i promowanie dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazowego, 
stanowiącego nieodłączny element 
różnorodności kulturowej, którą Unia 
zobowiązała się szanować i propagować 
zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą 
opierać się na definicjach i zasadach 
określonych w odpowiednich konwencjach 
Rady Europy, w szczególności Konwencji 
o ochronie dziedzictwa architektonicznego 
Europy, Europejskiej konwencji 
krajobrazowej i Konwencji ramowej Rady 
Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa 
kulturowego dla społeczeństwa.

(11) Ochrona i promowanie dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazowego, 
stanowiącego nieodłączny element 
różnorodności kulturowej, którą Unia 
zobowiązała się szanować i propagować 
zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą 
opierać się na definicjach i zasadach 
określonych w odpowiednich konwencjach 
Rady Europy, w szczególności Konwencji 
o ochronie dziedzictwa architektonicznego 
Europy, Europejskiej konwencji 
krajobrazowej, Konwencji ramowej Rady 
Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa 
kulturowego dla społeczeństwa i 
międzynarodowych zaleceń dotyczących 
ochrony i współczesnej roli obszarów 
historycznych przyjętych przez UNESCO 
w Nairobi w 1976 r.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Oddziaływanie wizualne jest jednym 
z podstawowych kryteriów w ocenie 
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oddziaływania na środowisko, mającej na 
celu ochronę dziedzictwa historycznego i 
kulturowego, krajobrazów i miast; 
powinno ono stać się kolejnym elementem 
uwzględnianym w ocenach.

Or. es

Uzasadnienie

Oddziaływanie wizualne ma już swoje miejsce w przepisach państw członkowskich takich jak 
Francja, Włochy czy Zjednoczone Królestwo.

Poprawka 73
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Podczas stosowania przepisów 
dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest 
zapewnienie konkurencyjnych warunków 
biznesowych, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, w celu 
wygenerowania inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu zgodnie z celami 
określonymi w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „EUROPA 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”.

(12) Podczas stosowania przepisów 
dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest 
zapewnienie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu zgodnie z celami 
określonymi w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „EUROPA 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”.

Or. es

Uzasadnienie

Uproszczenie akapitu. Zapewnienie konkurencyjności dla przedsiębiorstw i MŚP jest zawsze 
pożądane, ale nie może być ważniejsze niż kryteria środowiskowe, jakie musi spełniać dane 
przedsięwzięcie.
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Poprawka 74
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Podczas stosowania przepisów 
dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest 
zapewnienie konkurencyjnych warunków 
biznesowych, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, w celu 
wygenerowania inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu zgodnie z celami 
określonymi w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „EUROPA 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”.

(12) Podczas stosowania przepisów 
dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest 
zapewnienie konkurencyjnych warunków 
biznesowych, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, w celu 
wygenerowania inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu zgodnie z celami 
określonymi w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „EUROPA 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” oraz w 
zaktualizowanym niedawno komunikacie 
dotyczącym polityki przemysłowej pt.: 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego” 
(COM(2012)0582).

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska musi w pełni wykorzystać potencjał wszystkich istniejących instrumentów 
w obszarze polityki środowiskowej i przemysłowej oraz przyjąć zintegrowane stanowisko, aby 
osiągnąć cele unijnej polityki przemysłowej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) to 
kluczowy krok umożliwiający faktyczną realizację niektórych przedsięwzięć przemysłowych 
oraz element wnoszący wkład w rozwój i wzrost gospodarczy UE.

Poprawka 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zezwolenia na inwestycje dotyczące 
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publicznych i prywatnych przedsięwzięć, 
które mogą mieć znaczące skutki dla
środowiska, powinny być udzielane 
jedynie po wykonaniu oceny możliwych 
znaczących skutków dla środowiska tych 
przedsięwzięć. Ocena ta powinna być 
przeprowadzana na podstawie 
odpowiednich informacji dostarczonych 
przez wykonawcę, które mogą być 
uzupełniane przez organy i społeczność, 
która może być zainteresowana danym 
przedsięwzięciem. Ocena ta powinna być 
dokonywana przez niezależnych 
akredytowanychekspertów posiadających 
kwalifikacje techniczne , a w kosztach 
wynagrodzeń za ich pracę powinni 
uczestniczyć również wykonawcy.

Or. lt

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu wzmocnienia publicznego 
dostępu oraz przejrzystości w każdym 
państwie członkowskim powinien być 
udostępniony centralny portal terminowo 
przekazujący drogą elektroniczną 
informacje środowiskowe dotyczące 
wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, przyspieszyć procesy 
decyzyjne i ograniczyć koszty 
przedsięwzięć, poczynione zostaną kroki 
konieczne do ustandaryzowania 
obowiązujących kryteriów zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 w 
sprawie normalizacji europejskiej1. Celem 
jest wsparcie stosowania najlepszych 
dostępnych technik (BAT), zwiększenie
konkurencyjności i zapobieganie 
odmiennym interpretacjom norm.
_______________
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

Or. es

Poprawka 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Mając na uwadze większe 
uproszczenie i ułatwienie pracy 
właściwych organów administracji, 
opracowane zostaną przewodniki 
zawierające kryteria z uwzględnieniem 
cech różnych sektorów gospodarki i 
przemysłu. Działanie to oparte będzie na 
wytycznych art. 6 dotyczących wdrażania 
dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory1. 
_______________
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

Or. es
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Poprawka 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) W celu zapewnienia jak najlepszej 
ochrony dziedzictwa historycznego i 
kulturowego Komisja i/lub państwa 
członkowskie opracują przewodnik 
zawierający obowiązujące kryteria.

Or. es

Uzasadnienie

Organy administracji często nie wiedzą, jakie kryteria należy zastosować lub uwzględnić w 
celu ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Działanie to zagwarantuje większą 
pewność.

Poprawka 80
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie pokazało, ze w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w 
stosownych sytuacjach.

(13) Doświadczenie pokazało, że w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w  
wyjątkowym  przypadku przedsięwzięć, 
których jedynym celem jest obrona 
cywilna, z zastrzeżeniem przekazywania 
Komisji i zainteresowanej społeczności 
odpowiednich informacji.

Or. en
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Poprawka 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie pokazało, ze w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w 
stosownych sytuacjach.

(13) Doświadczenie pokazało, że w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w 
takich wyjątkowych sytuacjach po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
z zainteresowaną społecznością.

Or. en

Poprawka 82
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie pokazało, ze w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w 
stosownych sytuacjach.

(13) Doświadczenie pokazało, że w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w 
stosownych sytuacjach. W tym względzie 
dyrektywa uwzględnia postanowienia 
konwencji z Espoo, która w przypadku 
przedsięwzięć transgranicznych wymaga 
od państw uczestniczących wzajemnego 
powiadamiania się i konsultowania. 
W przypadku takich przedsięwzięć 
transgranicznych Komisja w stosownych 
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przypadkach i w miarę możliwości 
odgrywa rolę bardziej proaktywną 
i polegającą na ułatwianiu.

Or. en

Poprawka 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przy ocenie oddziaływania na 
środowisko dokonywanej w odniesieniu 
do przedsięwzięć uwzględniana jest 
proporcjonalność. Wymagania do 
spełnienia przy ocenie oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko są 
proporcjonalne do rozmiarów i etapu 
przedsięwzięcia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Art. 1 ust. 4 dyrektywy 2011/92/UE, 
który stanowi, że dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć przyjętych 
przez szczególny akt ustawodawstwa 
krajowego, stanowi furtkę dla odstępstw o 
ograniczonych gwarancjach 
proceduralnych i może zasadniczo 
stanowić obejście wdrożenia dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby uniknąć niepotrzebnych 
wydatków i pracy, przedsięwzięcia
wymienione w załączniku II powinny 
zawierać nieprzekraczający 30 stron szkic 
założeń z opisem cech przedsięwzięcia i 
informacjami dotyczącymi jego 
lokalizacji, w celu przejścia preselekcji 
polegającej na wstępnej ocenie 
wykonalności przedsięwzięcia. Procedura 
preselekcji powinna być publiczna i 
uwzględniać czynniki wymienione w 
art. 3. Należy wykazać bezpośrednie i 
pośrednie znaczące skutki 
przedsięwzięcia.

Or. es

Poprawka 86
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji dotyczących 
środowiska, które należy składać w formie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko (ustalanie zakresu). Aby 
poprawić jakość oceny i usprawnić 
procedurę podejmowania decyzji, istotne 
jest określenie na poziomie Unii kategorii 
informacji, których zakres powinny ustalać 
właściwe organy.

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji dotyczących 
środowiska, które należy omówić w formie 
oceny oddziaływania na środowisko 
(ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość 
oceny i usprawnić procedurę 
podejmowania decyzji, istotne jest 
określenie na poziomie Unii kategorii 
informacji, których zakres powinny ustalać 
właściwe organy.
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Or. pt

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu
szczegółowości informacji dotyczących 
środowiska, które należy składać w formie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko (ustalanie zakresu). Aby 
poprawić jakość oceny i usprawnić 
procedurę podejmowania decyzji, istotne 
jest określenie na poziomie Unii kategorii 
informacji, których zakres powinny ustalać 
właściwe organy.

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji dotyczących 
środowiska, które należy składać w formie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko (ustalanie zakresu). Aby 
poprawić jakość oceny, ułatwić procedury 
i usprawnić procedurę podejmowania 
decyzji, istotne jest określenie na poziomie 
Unii kategorii informacji, których zakres 
powinny ustalać właściwe organy.

Or. en

Poprawka 88
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
projektu na środowisko, które musi składać 
wykonawca, powinno zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego projektu, w tym 
prawdopodobne zmiany stanu środowiska 
naturalnego w przypadku gdyby projekt 
nie został zrealizowany (scenariusz 
odniesienia), co pozwoli podnieść jakość 
procedury oceny i umożliwi 
uwzględnianie kwestii dotyczących 
środowiska na wczesnym etapie 

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, które musi 
składać wykonawca, powinno zawierać 
ocenę rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych wobec proponowanego 
przedsięwzięcia.
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opracowania projektu.

Or. fr

Poprawka 89
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
projektu na środowisko, które musi składać 
wykonawca, powinno zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego projektu, w tym 
prawdopodobne zmiany stanu środowiska 
naturalnego w przypadku gdyby projekt 
nie został zrealizowany (scenariusz 
odniesienia), co pozwoli podnieść jakość 
procedury oceny i umożliwi uwzględnianie 
kwestii dotyczących środowiska na 
wczesnym etapie opracowania projektu.

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, które musi 
składać wykonawca, powinno zawierać 
ocenę rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych wobec proponowanego 
przedsięwzięcia, co pozwoli podnieść 
jakość procedury oceny i umożliwi 
uwzględnianie kwestii dotyczących 
środowiska na wczesnym etapie 
opracowania przedsięwzięcia.

Or. en

Poprawka 90
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
projektu na środowisko, które musi składać 
wykonawca, powinno zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego projektu, w tym 
prawdopodobne zmiany stanu środowiska 
naturalnego w przypadku gdyby projekt nie 
został zrealizowany (scenariusz 
odniesienia), co pozwoli podnieść jakość 

(18) Ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, którą musi składać 
wykonawca, powinna zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego przedsięwzięcia, w 
tym prawdopodobne zmiany stanu 
środowiska naturalnego w przypadku 
gdyby przedsięwzięcie nie zostało
zrealizowane (scenariusz odniesienia), co 
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procedury oceny i umożliwi uwzględnianie 
kwestii dotyczących środowiska na 
wczesnym etapie opracowania projektu.

pozwoli podnieść jakość procedury oceny i 
umożliwi uwzględnianie kwestii 
dotyczących środowiska na wczesnym 
etapie przygotowywania przedsięwzięcia.

(Niniejsza poprawka znajduje 
zastosowanie w obrębie całego 
dokumentu.)

Or. pt

Uzasadnienie

Dzięki wprowadzeniu pojęcia „ocena oddziaływania na środowisko” zamiast „sprawozdanie 
o oddziaływaniu na środowisko” możliwe jest ujednolicenie oceny oddziaływania na 
środowisko, jej celów i metodyki. Modyfikacja terminologii może nie tylko wywołać 
dezorientację, ale również spowodować zmianę zakresu i celu ostatecznego dokumentu.

Poprawka 91
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy wprowadzić harmonogramy 
różnych etapów oceny oddziaływania 
projektów na środowisko, co pomoże 
podnieść skuteczność podejmowania 
decyzji i zwiększyć pewność prawną, przy 
uwzględnieniu charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
proponowanego projektu. Takie 
harmonogramy nie powinny w żadnym 
wypadku powodować naruszenia wysokich 
norm ochrony środowiska, w szczególności 
tych, które wynikają z innych przepisów 
unijnych dotyczących środowiska, a także 
utrudniać skutecznego udziału 
społeczeństwa ani dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

(22) Należy wprowadzić rozsądne i 
przewidywalne harmonogramy różnych 
etapów oceny oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko, co pomoże podnieść 
skuteczność podejmowania decyzji i 
zwiększyć pewność prawną, przy 
uwzględnieniu charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
proponowanego przedsięwzięcia. Takie 
harmonogramy nie powinny w żadnym 
wypadku powodować naruszenia wysokich 
norm ochrony środowiska, w szczególności 
tych, które wynikają z innych przepisów 
unijnych dotyczących środowiska, a także 
utrudniać skutecznego udziału 
społeczeństwa ani dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en
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Poprawka 92
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Jednym z celów konwencji z 
Aarhus, ratyfikowanej przez UE i mającej 
zastosowanie w prawodawstwie UE, jest 
zagwarantowanie prawa społeczności do 
uczestniczenia w procesach decyzyjnych 
dotyczących kwestii środowiskowych. 
Dlatego poziom uczestnictwa 
społeczności, w tym stowarzyszeń, 
organizacji i grup oraz w szczególności 
organizacji pozarządowych, działających 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
powinien nadal wzrastać. Ponadto art. 9 
ust. 2 i 4 konwencji z Aarhus przewiduje 
dostęp do procedury sądowej i innych 
procedur w celu zakwestionowania z 
przyczyn merytorycznych lub formalnych 
legalności decyzji, działań lub zaniechań.

Or. es

Uzasadnienie

W skróconej formie zebrane zostały motywy 17, 19, 20 i 21 starej dyrektywy. W dalszym ciągu 
w motywach nowej dyrektywy należy przywoływać postulaty konwencji z Aarhus.

Poprawka 93
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zaangażowanie społeczeństwa w 
proces podejmowania decyzji jest 
niezwykle istotne dla zagwarantowania, że 
decydent weźmie pod uwagę opinie i 
uwagi mogące mieć znaczenie dla tych 
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decyzji, co zwiększy odpowiedzialność i 
jawność w ramach procesu podejmowania 
decyzji, poprawi merytoryczną jakość 
decyzji i przyczyni się do zwiększenia 
wśród społeczeństwa świadomości 
środowiskowej.

Or. pt

Poprawka 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Zgodnie z obowiązującą dyrektywą 
2011/92/UE poszukiwanie i wydobycie
węglowodorów, konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych, zostało opisane w 
załączniku II, niezależnie od 
poszukiwanej lub wydobywanej ilości. 
Przedsięwzięcia te wymagają kontroli 
każdego poszczególnego przypadku na 
podstawie kryteriów wskazanych w 
załączniku III, w celu określenia, w jakim 
stopniu ich skutki są znaczące dla 
środowiska. Zgodnie z wytycznymi 
Komisji dotyczącymi stosowania 
dyrektywy 85/337/EWG w 
przedsięwzięciach związanych z 
poszukiwaniem i wydobyciem
węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych1 oraz zgodnie z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego w 
sprawie środowiskowych skutków działań
związanych z wydobyciem gazu 
łupkowego i olei łupkowych2

przedsięwzięcia związane z 
węglowodorami niekonwencjonalnymi 
muszą podlegać niniejszej dyrektywie na 
takich samych zasadach, na jakich 
podlega jej obecnie działalność 
konwencjonalna. W związku z tym należy 
zmienić załącznik I do dyrektywy 
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2011/92/UE, aby przedsięwzięcia związane 
z poszukiwaniem i wydobyciem
węglowodorów niekonwencjonalnych, 
które mogą mieć znaczące skutki dla 
środowiska, podlegały obowiązkowej 
ocenie oddziaływania na środowisko. 
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Poprawka 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Progi ochronne przewidziane dla 
ropy naftowej i gazu ziemnego w 
załączniku I do dyrektywy 2011/92/UE nie 
uwzględniają specyfiki poziomów dziennej 
produkcji węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych, często bardzo 
zmiennych i niższych, uzyskanej przy 
pomocy technik wydobywczych 
szczególnie agresywnych wobec 
środowiska naturalnego, jak ma to 
miejsce w przypadku szczelinowania 
hydraulicznego. W rezultacie, i mimo ich 
oddziaływania na środowisko, 
przedsięwzięcia dotyczące tych 
węglowodorów powinny podlegać 
obowiązkowej ocenie oddziaływania i być 
wymienione w załączniku I do niniejszej 
dyrektywy, bez względu na wielkość 
wydobycia.

Or. es

Uzasadnienie

W poprawce tej przyjęte zostały sformułowania użyte przez sprawozdawcę w popr. 8, ale 
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zapis został uproszczony i uzupełniony, aby wykazać, że konieczność objęcia oceną 
węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych wynika nie tyle z wielkości wydobycia, lecz z 
agresywnych technik stosowanych przy ich wydobyciu.

Poprawka 96
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Załącznik II obejmuje między 
innymi projekty związane z 
poszukiwaniem niekonwencjonalnych 
węglowodorów, niezależnie od 
wydobywanej na tym etapie ilości.

Or. pl

Poprawka 97
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Nowe przepisy powinny również mieć 
zastosowanie do projektów, w odniesieniu 
do których wniosek o zezwolenie na 
inwestycję został złożony przed terminem
transpozycji, ale ocena ich oddziaływania 
na środowisko nie zakończyła się przed tą 
datą.

(24) Nowe przepisy powinny mieć 
zastosowanie wyłącznie do przedsięwzięć, 
w odniesieniu do których procedura OOŚ 
oficjalnie rozpoczęła się po terminie 
transpozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od wykonawców przedsięwzięć, którzy rozpoczęli procedurę oceny oddziaływania 
przed transpozycją zmienionej dyrektywy OOŚ, aby spełniali nowe, dodatkowe wymagania, 
jeżeli procedura nie zostanie zakończona do czasu transpozycji, jest sprzeczne z niektórymi 
podstawowymi zasadami prawa, do których należy niedziałanie prawa wstecz oraz pewność 
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prawa.

Poprawka 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Nowe przepisy powinny również mieć 
zastosowanie do projektów, w odniesieniu 
do których wniosek o zezwolenie na
inwestycję został złożony przed terminem
transpozycji, ale ocena ich oddziaływania 
na środowisko nie zakończyła się przed tą 
datą.

(24) Nowe przepisy powinny mieć 
zastosowanie wyłącznie do przedsięwzięć, 
w odniesieniu do których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
rozpoczęła się do dnia transpozycji 
dyrektywy 2011/92/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie przepisu wstecz proponowane w tekście Komisji stwarza znaczną niepewność 
prawa z perspektywy wykonawców przedsięwzięć. Działanie prawa wstecz może prowadzić 
do ponownego wyznaczania terminów procedur, co będzie wiązało się z koniecznością 
powtarzania przez wykonawców zrealizowanych już kroków proceduralnych. Może to 
powodować znaczne opóźnienia i zwiększenie kosztów zarówno dla wykonawców, jak i 
właściwych organów.

Poprawka 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Nowe przepisy powinny również mieć 
zastosowanie do projektów, w odniesieniu 
do których wniosek o zezwolenie na 
inwestycję został złożony przed terminem 
transpozycji, ale ocena ich oddziaływania 
na środowisko nie zakończyła się przed tą 
datą.

(24) Nowe przepisy powinny mieć 
zastosowanie wyłącznie do przedsięwzięć, 
w odniesieniu do których ocena 
oddziaływania na środowisko nie została
rozpoczęta przed terminem transpozycji
niniejszej dyrektywy.
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Or. it

Poprawka 100
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,”;

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie treści obowiązującej dyrektywy OOŚ. Tym samym prace budowlane nie będą 
już wymagały regularnej oceny oddziaływania na środowisko. Wyburzanie budynków, 
instalacji, dróg lub innych obiektów nie wywiera zazwyczaj negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne i krajobraz, a skutkuje poprawą stanu gleby, wód, środowiska 
naturalnego i krajobrazu. W związku z powyższym dla przedsięwzięć mających na celu 
zmniejszenie zajmowania gruntów, służących tym samym ochronie środowiska, nie należy 
przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawka 101
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
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systemów,”;

Or. de

Poprawka 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,”;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie prac rozbiórkowych byłoby nieproporcjonalne.

Poprawka 103
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,”;

Or. en
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Uzasadnienie

Prace rozbiórkowe mogą być uznane za interwencję w naturalne otoczenie (sprawa C-50/09). 
Definicja w obecnym kształcie obejmuje już prace rozbiórkowe, a zatem nie ma potrzeby 
wprowadzania zmiany. Dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłączenie w odniesieniu do 
rozbiórek przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II. Ze względu na charakter prac 
rozbiórkowych sensowne jest zakwalifikowanie tych prac jako przedsięwzięć wymienionych w 
załączniku II. Z tego względu należy zmienić załącznik II pkt 13 tak, aby uwzględnić prace 
rozbiórkowe przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II.

Poprawka 104
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac budowlanych oraz
innych instalacji lub systemów; rozbiórka 
jest także objęta niniejszą dyrektywą, jeśli 
nie podlega przepisom sektorowym,

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre prace rozbiórkowe nie mają znaczących skutków dla środowiska. Należy więc 
uwolnić je od dodatkowych obciążeń, jeżeli burzenie budynków nakłada jakiekolwiek 
obciążenia.

Poprawka 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 lit. a) tiret pierwsze otrzymuje a) w ust. 2 lit. a) po tiret pierwszym dodaje 
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brzmienie: się tiret w brzmieniu:
– wykonanie prac budowlanych lub
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac rozbiórkowych 
niewchodzących w zakres stosowania 
dyrektyw 2004/35/WE i 2010/75/UE,

Or. it

Uzasadnienie

Aby uniknąć powielania przepisów i procedur.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wznoszenie budynków lub innych 
instalacji oraz prace rozbiórkowe mające 
bezpośredni związek z wznoszeniem 
budynku,

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować brzmienie dyrektywy OOŚ. Powinno się uwzględnić jedynie prace 
rozbiórkowe, które są bezpośrednio związane z wznoszeniem danego budynku. Włączanie 
pozostałych prac rozbiórkowych, mających na celu wyłączne usunięcie budowli, a tym samym 
cofnięcie skutków ingerencji w środowisko naturalne, jest nieuzasadnione.

Poprawka 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykonanie prac budowlanych lub
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac budowlanych i 
powiązanych prac rozbiórkowych, lub 
innych instalacji lub systemów,

Or. en

Poprawka 108
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykonanie prac budowlanych lub
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac budowlanych, w tym
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek odnosi się konkretnie do prac rozbiórkowych jako jednego z celów, dla których 
wymagana jest OOŚ. Państwa członkowskie powinny dostosować to w swoim ustawodawstwie 
krajowym.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykonanie prac budowlanych lub
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac budowlanych i, jeśli 
dotyczy, prac rozbiórkowych lub innych 
instalacji, lub systemów, lub ich 
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eksploatacja,

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się przeprowadzać pełną ocenę oddziaływania na środowisko na przestrzeni cyklu 
życia, z uwzględnieniem eksploatacji oraz wycofania z eksploatacji.

Poprawka 110
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac budowlanych lub 
rozbiórkowych, rozpoczęcie i rozszerzanie 
prac budowlanych lub innych instalacji, 
zmiana eksploatacji lub działania 
instalacji przynosząca skutki zgodne z 
ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku rozszerzenia strukturalnego i eksploatacyjnego (np. zwiększenie zdolności) 
instalacji – nawet gdy przewiduje się istotne skutki środowiskowe – OOŚ są przeprowadzane 
tylko wówczas, gdy są zatwierdzone w formalnej procedurze administracyjnej. Niniejsza 
poprawka ma na celu zaradzenie tej sytuacji.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 lit. a) tiret drugie otrzymuje 
brzmienie:
„– inne interwencje w otoczeniu 
naturalnym i krajobrazie, włącznie z 
poszukiwaniem i wydobywaniem 
zasobów mineralnych;”;

Or. en

Uzasadnienie

Wydobywanie zasobów mineralnych zawiera się już w znaczeniu terminu „przedsięwzięcie”. 
Poszukiwanie zasobów mineralnych dodano w celu objęcia działań eksploracyjnych.

Poprawka 112
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 lit. a) tiret drugie otrzymuje 
brzmienie:
„– inne interwencje w otoczeniu 
naturalnym i krajobrazie, włącznie z 
poszukiwaniem i wydobywaniem 
węglowodorów;”;

Or. en

Uzasadnienie

Wydobywanie węglowodorów zawiera się już w znaczeniu terminu „przedsięwzięcie”. 
Poszukiwanie węglowodorów dodano w celu objęcia działań eksploracyjnych.

Poprawka 113
Christa Klaß
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 2 lit. a) dodaje się akapit w
brzmieniu:
„Klasyfikacji jako przedsięwzięcie nie 
podlegają przedsięwzięcia i czynności, na 
które wydano szczegółowe zezwolenie lub 
które są dozwolone w oparciu o akt 
ustawodawczy danego państwa.”;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na to, że pod pojęciem przedsięwzięcia rozumie się nie tylko wznoszenie 
budynków i instalacji, lecz również „inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie”, 
państwa członkowskie dysponują konieczną elastycznością, dzięki czemu w poszczególnych 
przypadkach mają możliwość zażądania oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli dana 
aktywność może mieć znaczące skutki dla środowiska. Jednak sposobność ta powinna zostać 
ograniczona w ustawie szczegółowej zgodnej z prawem europejskim, w której państwo 
członkowskie decyduje, które czynności są dozwolone lub możliwe pod warunkiem wydania 
szczegółowego zezwolenia przez dany organ.

Poprawka 114
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE 
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) „zezwolenie na inwestycję” oznacza 
decyzję właściwego organu lub organów, 
na podstawie której wykonawca 
otrzymuje prawo do rozpoczęcia
przedsięwzięcia;”;
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Poprawka 115
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) „właściwy organ lub organy” 
oznaczają ten organ lub te organy, które 
państwa członkowskie wyznaczają jako 
odpowiedzialne za wykonywanie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie nie są 
zobowiązane powierzać organowi lub 
organom, którym powierzono 
kompetencje w zakresie wydawania lub 
wycofywania zezwolenia na inwestycję, 
innych kompetencji wynikających z 
niniejszej dyrektywy.”;

Or. en

Uzasadnienie

Z dyrektywy wynika szereg kompetencji (np. w zakresie selekcjonowania przedsięwzięcia, 
określania zakresu), a ponadto dyrektywa stanowi, że państwo członkowskie powinno 
wyznaczyć „właściwy organ” dla każdej z kompetencji. Definicja powinna jasno wskazywać, 
że państwa członkowskie nie są zobowiązane do tego, aby powierzać całość kompetencji 
organom, którym powierzyły kompetencję w zakresie wydawania i wycofywania zezwolenia 
na inwestycję. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość np. powierzenia kompetencji w 
zakresie selekcjonowania lub określania zakresu jednemu organowi a kompetencji w zakresie 
wydawania lub wycofywania zezwolenia na inwestycję innemu organowi.

Poprawka 116
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz 
z organami ds. ochrony środowiska), 
ocenę przeprowadzoną przez właściwy 
organ, uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, weryfikację 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji (w tym z zainteresowaną grupą 
społeczeństwa oraz organami) w 
procedurze udzielania zezwolenia na 
inwestycję, a także przedstawienie 
informacji dotyczących decyzji zgodnie z 
art. 5–10.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie jasnej definicji „oceny oddziaływania na środowisko” nie powinno stanowić 
nadużycia polegającego na rozszerzeniu zakresu dyrektywy/wprowadzeniu dodatkowych 
wymagań. Komisja wprowadza 2 okoliczności przeprowadzenia konsultacji publicznych: 
1) podczas przygotowania sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko oraz 2) podczas 
ogólnych konsultacji w procedurze podejmowania decyzji. Niemniej jednak podwójne 
konsultacje publiczne 1) nie niosą wartości dodanej, 2) zmuszają państwa członkowskie do 
przyjęcia dobrze funkcjonującego ustawodawstwa, 3) niepotrzebnie wydłużają całą 
procedurę. W naszej poprawce OOŚ jest w pełni uwzględniana w decyzji dotyczącej 
zezwolenia.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
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przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, w tym 
rozważenie rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych, przeprowadzenie 
konsultacji (w tym z zainteresowaną grupą 
społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony 
środowiska), ocenę przeprowadzoną przez 
właściwy organ, uwzględnienie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko i wyników konsultacji w 
procedurze udzielania zezwolenia na 
inwestycję, określenie środków służących 
monitorowaniu istotnych niekorzystnych 
skutków dla środowiska oraz środków 
łagodzących i kompensujących, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

Or. en

Poprawka 118
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1– ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie przez wykonawcę
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, przeprowadzenie konsultacji 
(w tym z zainteresowaną grupą 
społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony 
środowiska, o których mowa w art. 6 ust. 
1), ocenę przeprowadzoną przez właściwy 
organ i/lub przez organy, o których mowa 
w art. 6 ust. 1, uwzględnienie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko i wyników konsultacji w 
procedurze udzielania zezwolenia na 
inwestycję, a także przedstawienie 
informacji dotyczących decyzji zgodnie z 
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art. 5–10.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja przedstawiona przez Komisję mogłaby zostać zinterpretowana jako przekazanie 
zakresu obowiązków wykonawcy właściwemu organowi. Poprawka, poprzez jasne określenie 
zadań, ma na celu rozwiązanie tego problemu.

Poprawka 119
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, w tym 
wyjściowej wielkości imisji, i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązanie procedur OOŚ z procedurą uzyskiwania zezwolenia na specjalnych prawach 
(regulacje sektorowe) uniemożliwia całościowe określanie, opisywanie i ocenianie 
oddziaływania na środowisko. Pomijana jest wyjściowa wielkość imisji w miejscu 
przedsięwzięcia wynikająca z eksploatacji istniejących instalacji oraz sektora 
transportowego. Oddziaływanie przedsięwzięcia może być ocenione właściwie tylko, jeśli 
wyjściowa wielkość imisji zostanie uwzględniona.
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Poprawka 120
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko z 
uwzględnieniem imisji zanieczyszczeń i 
wyników konsultacji w procedurze 
udzielania zezwolenia na inwestycję, a 
także przedstawienie informacji 
dotyczących decyzji zgodnie z art. 5–10.

Or. de

Poprawka 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu: 
„ga) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną przyjętą przez uznaną 
jednostkę normalizacyjną do 
wielokrotnego lub ciągłego stosowania, 
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zgodność z którą nie jest obowiązkowa i 
którą jest jedna z następujących norm:
a) „norma międzynarodowa” oznacza 
normę przyjętą przez międzynarodową 
jednostkę normalizacyjną;
b) „norma europejska” oznacza normę 
przyjętą przez europejską organizację 
normalizacyjną;
c) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę europejską przyjętą na podstawie 
złożonego przez Komisję wniosku do 
celów zastosowania prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii;
d) „norma krajowa” oznacza normę 
przyjętą przez krajową jednostkę 
normalizacyjną.”;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja z rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu: 
„ga) „miejskie tereny historyczne” 
stanowią część większej całości, 
obejmującej środowisko naturalne i 
architektoniczne, a także doświadczenia
życia codziennego mieszkańców. 
W ramach tej szerszej przestrzeni, 
wzbogaconej o wartości bardziej i mniej 
odległe czasowo, które podlegają 
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dynamicznym procesom kolejnych 
przemian, nowe przestrzenie miejskie 
mogą być uznane za dowody 
środowiskowe na etapie kształtowania 
się;”;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„gb) „ocena skutków wizualnego 
oddziaływania na otoczenie”: wizualne 
oddziaływanie na otoczenie oznacza 
zmianę wyglądu krajobrazu 
zabudowanego bądź naturalnego i 
terenów miejskich w wyniku zmiany, 
która może być pozytywna (ulepszenie) lub 
negatywna (pogorszenie). Ocena skutków 
wizualnego oddziaływania na otoczenie 
obejmuje również rozbiórkę elementów 
zabudowy objętych ochroną lub takich, 
które odgrywają strategiczną rolę w 
tradycyjnym postrzeganiu miejsca lub 
krajobrazu. Ocena ta obejmuje wyraźną 
zmianę topografii geologicznej oraz 
wszelkie inne przeszkody, takie jak 
budynki czy mury, które zasłaniają 
krajobraz naturalny oraz zakłócają jego 
harmonię. Ocena skutków wizualnego 
oddziaływania na otoczenie opiera się 
przede wszystkim na jakościowych 
osądach odzwierciedlających znaczenie 
krajobrazu dla człowieka, interakcję 
człowieka z krajobrazem oraz związaną z 
tym wartość danego krajobrazu (genius 
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loci).”; 

Or. en

Uzasadnienie

Wizualne oddziaływanie na otoczenie ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu między innymi 
do wybrzeża, farm wiatrowych i budynków zabytkowych.

Poprawka 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b c (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„gc) „wspólna procedura”: w ramach 
wspólnej procedury właściwy organ 
sporządza jedną ocenę oddziaływania na 
środowisko, która zawiera oceny jednego 
lub większej liczby organów, bez 
uszczerbku dla pozostałych przepisów 
innych stosownych aktów prawodawstwa 
unijnego.”;

Or. en

Poprawka 125
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się definicję w 
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brzmieniu:
„ga) „wspólna procedura”: w ramach 
wspólnej procedury właściwy organ 
sporządza jedną ocenę oddziaływania na 
środowisko, która zawiera oceny jednego 
lub większej liczby organów, bez 
uszczerbku dla pozostałych przepisów 
innych stosownych aktów prawodawstwa 
unijnego.”;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b d (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„gd) „uproszczenie” oznacza ograniczenie 
liczby formularzy i procedur 
administracyjnych, utworzenie wspólnych 
procedur lub narzędzi koordynacji w celu
połączenia ocen przeprowadzanych przez 
wiele różnych organów. Oznacza ono 
ustalenie wspólnych kryteriów, skrócenie 
terminów przedkładania sprawozdań i 
wzmocnienie obiektywnej naukowej 
oceny.”;

Or. en

Poprawka 127
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b (nowa) 
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„gb) „uproszczenie” oznacza ograniczenie 
liczby formularzy, utworzenie wspólnych 
procedur i narzędzi koordynacji w celu 
połączenia ocen przeprowadzanych przez 
odnośne organy. Uproszczenie oznacza 
również ustalenie wspólnych kryteriów, 
skrócenie terminów przedkładania 
sprawozdań i wzmocnienie obiektywnej 
naukowej oceny.”;

Or. en

Poprawka 128
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„ga) „niezależny” oznacza zdolny do
zachowania obiektywizmu technicznego 
lub naukowego oraz niepodlegający 
kierownictwu ani wpływowi wykonawcy, 
właściwego organu lub władz krajowych, 
regionalnych lub lokalnych.”;

Or. en

Poprawka 129
Elisabetta Gardini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach,
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową lub 
obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele.

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach o 
niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do 
przedsięwzięć mających jako jedyny cel 
obronę narodową lub obronę cywilną, 
jeżeli uważają, że takie zastosowanie 
miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

Or. en

Poprawka 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową lub 
obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele.

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową, jeżeli 
uważają, że takie zastosowanie miałoby 
niekorzystny wpływ na te cele.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo dotyczące przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę cywilną jest 
uwzględnione w art. 2 ust. 4.
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Poprawka 131
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową lub 
obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele.

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową lub 
obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele, o ile nie zaistnieje poważne 
zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Or. es

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć, których 
szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte 
specjalnym aktem ustawodawstwa 
krajowego, pod warunkiem że cele 
niniejszej dyrektywy, łącznie z 
dostarczeniem informacji, są osiągane w 
procedurze ustawodawczej. Co dwa lata 
od daty podanej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 

skreślona
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this Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o każdym przypadku 
zastosowania niniejszego przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to furtka dla odstępstw o ograniczonych gwarancjach proceduralnych. Chociaż 
większość państw członkowskich nie stosuje tego odstępstwa, może ono w poważnym stopniu 
stanowić obejście wdrożenia dyrektywy.

Poprawka 133
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć, których 
szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte 
specjalnym aktem ustawodawstwa 
krajowego, pod warunkiem że cele 
niniejszej dyrektywy, łącznie z 
dostarczeniem informacji, są osiągane w 
procedurze ustawodawczej. Co dwa lata 
od daty podanej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o każdym przypadku 
zastosowania niniejszego przepisu.

skreślona

Or. en

Poprawka 134
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1– ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć, których 
szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte
specjalnym aktem ustawodawstwa 
krajowego, pod warunkiem że cele 
niniejszej dyrektywy, łącznie z 
dostarczeniem informacji, są osiągane w 
procedurze ustawodawczej. Co dwa lata od 
daty podanej w art. 2 ust 1 dyrektywy 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o każdym przypadku 
zastosowania niniejszego przepisu.

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć, których 
szczegółowe rozwiązania zostały 
zatwierdzone specjalnym aktem 
ustawodawstwa krajowego, pod 
warunkiem że cele niniejszej dyrektywy, 
łącznie z dostarczeniem informacji, są 
osiągane w procedurze ustawodawczej. Co 
dwa lata od daty podanej w art. 2 ust. 1 
dyrektywy XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive] państwa 
członkowskie informują Komisję o 
każdym przypadku zastosowania 
niniejszego przepisu.

Or. en

Poprawka 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć 
ustanowionych w ramach pozwolenia 
udzielonego na mocy dyrektywy
2010/75/UE lub niezbędnych w celu 
wdrożenia środków zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzanym 
środowisku naturalnemu na mocy
dyrektywy 2004/35/WE.”; 

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie powielania przepisów i procedur.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują 
wszystkie niezbędne środki, aby zadbać o
to, by przed udzieleniem zezwolenia
przedsięwzięcia mogące
powodować znaczące skutki w 
środowisku, między innymi z powodu 
ich charakteru, rozmiarów lub 
lokalizacji, podlegały
wymogowi uzyskania zezwolenia na 
inwestycję i oceny w odniesieniu do ich 
skutków po przeprowadzeniu konsultacji 
ze społeczeństwem. Środki służące 
monitorowaniu znaczących 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
oraz środki łagodzące i kompensujące są 
w stosownych przypadkach określane 
przez właściwe organy przy wydawaniu 
zezwolenia na inwestycję. Przedsięwzięcia 
te określa art. 4.”;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 1 jest zgodny z nowym brzmieniem art. 8 ust. 2, w którym przewidziano środki 
służące monitorowaniu istotnych niekorzystnych skutków dla środowiska oraz środki 
łagodzące i kompensujące. Ponadto zwiększa się uczestnictwo społeczne.



AM\936759PL.doc 49/77 PE510.827v01-00

PL

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

3. W przypadku przedsięwzięć, w ramach
których obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, państwa 
członkowskie dążą do wprowadzenia 
skoordynowanych lub wspólnych
procedur zgodnych z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych, o ile te 
znajdują uzasadnienie.

Or. de

Uzasadnienie

Skoordynowanie procedur, do którego dąży Komisja, jest zasadniczo pożądane; jednak 
państwa członkowskie powinny mieć nadal możliwość wyboru, które przepisy prawa 
europejskiego stanowią odpowiednią podstawę dla tej koordynacji. Nie należy dążyć do 
koordynacji „za wszelką cenę”.

Poprawka 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, mogą 
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skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

podlegać skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych, jeżeli 
organy w państwie członkowskim uznają 
to za właściwe.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna procedura niesie ze sobą możliwość usprawnienia procesu, lecz obecne brzmienie 
wyklucza inne elastyczne rozwiązania. Obowiązkowa koordynacja sama w sobie nie 
uprościłaby procesu i nie uczyniłaby go szybszym, lecz należy ją stosować, gdy jest to 
właściwe. W niektórych państwach członkowskich w proces oceny zaangażowane są sądy, a 
inne organy nie mogą stawać ponad sądami.

Poprawka 139
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, mogą 
podlegać skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 140
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, mogą 
podlegać skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 141
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, mogą 
podlegać skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim powinna przysługiwać pewna elastyczność co do tego, w jaki sposób 
chcą spełniać wymogi różnych dyrektyw unijnych, która nie zagraża jednak ogólnym celom 
takiego prawodawstwa.

Poprawka 142
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, mogą 
podlegać skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 143
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlegają
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
następujących aktów ustawodawczych 
Unii:
– dyrektywy 2009/147/WE w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa,
– dyrektywy 2000/60/WE ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej,
– dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych,
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– dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory.

Or. de

Poprawka 144
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez kilka organów, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w innych stosownych aktach 
prawodawstwa unijnego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż doceniamy cel Komisji, jakim jest przyspieszanie i usprawnianie procesu 
decyzyjnego, nie możemy poprzeć obowiązkowego wprowadzenia wspólnej lub 
skoordynowanej procedury oceny. Zmieniona dyrektywa powinna umożliwiać państwom 
członkowskim stosowanie procesu podejmowania decyzji dostosowanego do potrzeb 
konkretnego przedsięwzięcia. Oznacza to, że państwa członkowskie powinny móc swobodnie 
podejmować decyzję o tym, czy na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia odpowiednia będzie 
procedura równoległa lub nierównoległa, wspólna czy nie.

Poprawka 145
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi



PE510.827v01-00 54/77 AM\936759PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach skoordynowanej procedury
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez kilka organów, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w innych stosownych aktach 
prawodawstwa unijnego.

Jeżeli przedsięwzięcie podlega
skoordynowanej procedurze, właściwy 
organ koordynuje różne indywidualne 
oceny wymagane odpowiednimi 
przepisami unijnymi i sporządzane przez 
kilka organów, z zastrzeżeniem 
odmiennych przepisów zawartych w 
innych stosownych aktach prawodawstwa 
unijnego.

Or. en

Poprawka 146
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez kilka organów, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w innych stosownych aktach 
prawodawstwa unijnego.

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez kilka organów, z 
zastrzeżeniem innych stosownych aktów 
prawodawstwa unijnego.

Or. en

Poprawka 147
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez kilka organów, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w innych stosownych aktach 
prawodawstwa unijnego.

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ lub właściwe organy
koordynują różne indywidualne oceny 
wymagane odpowiednimi przepisami 
unijnymi i sporządzane przez kilka 
organów, z zastrzeżeniem odmiennych 
przepisów zawartych w innych stosownych 
aktach prawodawstwa unijnego.

Or. de

Poprawka 148
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wspólnej procedury właściwy 
organ sporządza jedną ocenę 
oddziaływania na środowisko, do której 
włączone są oceny jednego lub większej 
liczby organów, z zastrzeżeniem 
odmiennych przepisów zawartych w 
innych stosownych aktach prawodawstwa 
unijnego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż co do zasady zgadzamy się, że kwestia powielania ocen i wszystkie inne kwestie 
utrudniające sprawny przebieg procesu podejmowania decyzji lub spowalniające go powinny 
zostać rozwiązane, zmieniona dyrektywa musi umożliwiać realizowanie przedsięwzięć 
etapami i musi dopuszczać sytuację, w której w związku z konkretnym przedsięwzięciem na 
różnych etapach i w różnych momentach wymagana może być zgoda różnych organów. 
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Poprawka 149
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wspólnej procedury właściwy 
organ sporządza jedną ocenę 
oddziaływania na środowisko, do której 
włączone są oceny jednego lub większej 
liczby organów, z zastrzeżeniem 
odmiennych przepisów zawartych w 
innych stosownych aktach prawodawstwa 
unijnego.

Jeżeli przedsięwzięcie podlega wspólnej 
procedurze, właściwy organ sporządza 
jedną ocenę oddziaływania na środowisko, 
do której włączone są oceny jednego lub 
większej liczby organów, z zastrzeżeniem 
odmiennych przepisów zawartych w 
innych stosownych aktach prawodawstwa 
unijnego.

Or. en

Poprawka 150
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wspólnej procedury właściwy 
organ sporządza jedną ocenę 
oddziaływania na środowisko, do której 
włączone są oceny jednego lub większej 
liczby organów, z zastrzeżeniem 
odmiennych przepisów zawartych w 
innych stosownych aktach prawodawstwa 
unijnego.

W ramach wspólnej procedury właściwy 
organ lub właściwe organy sporządzają
jedną ocenę oddziaływania na środowisko, 
do której włączone są oceny jednego lub 
większej liczby organów, z zastrzeżeniem 
odmiennych przepisów zawartych w 
innych stosownych aktach prawodawstwa 
unijnego.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skoordynowanie procedur, do którego dąży Komisja, jest zasadniczo pożądane; jednak 
państwa członkowskie powinny mieć nadal możliwość wyboru, które przepisy prawa 
europejskiego stanowią odpowiednią podstawę dla tej koordynacji. Nie należy dążyć do 
koordynacji „za wszelką cenę”.

Poprawka 152
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

skreślony

Or. de

Poprawka 153
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie wyznaczanie jednego organu powinno odbywać się według uznania państw 
członkowskich, tak aby właściwe organy mogły być ukształtowane i zorganizowane w sposób 
odpowiadający konkretnym systemom krajowym, ramom ustawodawczym, jak również 
konkretnym przedsięwzięciom. Wystarczy, że zmieniona dyrektywa stanowi, iż nie zabrania się 
stosowania wspólnej lub skoordynowanej procedury w sytuacji, gdy państwa członkowskie 
uznają, że taka wspólna procedura lub koordynacja byłaby odpowiednia dla konkretnego 
przedsięwzięcia.

Poprawka 154
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
jeden organ, który ułatwia procedury 
udzielania zezwolenia na inwestycję dla 
każdego przedsięwzięcia.

Or. nl

Poprawka 155
Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
jeden organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

Or. en

Poprawka 156
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
jeden organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim powinna przysługiwać pewna elastyczność co do tego, w jaki sposób 
chcą spełniać wymogi różnych dyrektyw unijnych, która nie zagraża jednak ogólnym celom 
takiego prawodawstwa.

Poprawka 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedury udzielania 
zezwolenia na inwestycję dla każdego 
przedsięwzięcia.

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
organ, który jest odpowiedzialny za 
ułatwienie procedur ocen oddziaływania
na środowisko dla każdego 
przedsięwzięcia.

Or. pl

Poprawka 158
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich ocenach oddziaływania na 
środowisko wykonawca wykazuje w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, że uwzględnił w nich
wszystkie inne przepisy unijne istotne dla 
proponowanej inwestycji, dla której 
wymagana jest ocena oddziaływania na 
środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podkreślić, że zakres sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko powinien 
być zgodny z ogólnymi celami prawodawstwa UE mającego zastosowanie do ocen 
oddziaływania na środowisko.

Poprawka 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 2 ust. 4 wprowadza się 
następujące zmiany:
„4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa 
członkowskie mogą w wyjątkowych 
przypadkach wyłączyć określone 
przedsięwzięcie w całości lub w części 
spod przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.
W tym celu państwa członkowskie 
powinny określić progi pozwalające na 
wyłączenie przedsięwzięć niemających
znaczących skutków dla środowiska, aby 
ograniczyć nadmiar pracy w organach 
zajmujących się sprawą oraz zabezpieczyć 
wykonawców tych przedsięwzięć, 
umożliwiając ich realizację w rozsądnym i 
osiągalnym terminie.”;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa 
członkowskie mogą w wyjątkowych 
przypadkach, jeżeli przewidują to 
przepisy krajowe, wyłączyć określone 
przedsięwzięcie mające jako jedyny cel 
obronę cywilną w całości lub w części 
spod przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie, jeżeli takie 
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zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele.
W takim przypadku państwa 
członkowskie:
–a) informują zainteresowaną społeczność 
i przeprowadzają z nią konsultacje;
a) rozważają, czy właściwa byłaby inna 
forma oceny;
b) udostępniają zainteresowanej 
społeczności informacje uzyskane w 
drodze innych form oceny, o których 
mowa w lit. a), informacje odnoszące się 
do decyzji o wyłączeniu oraz powodów 
jego przyznania;
c) informują Komisję przed udzieleniem 
zezwolenia o przyczynach 
uzasadniających przyznanie wyłączenia i 
przekazują jej informacje, które, w 
odpowiednim przypadku, udostępniają 
swoim obywatelom.
Komisja przesyła niezwłocznie 
otrzymane dokumenty innym państwom 
członkowskim.
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie rocznie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
ustępu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo od art. 1 ust. 3 dotyczące przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę cywilną 
jest uwzględnione w art. 2 ust. 4. Ponadto zwiększa się uczestnictwo społeczne.

Poprawka 161
Franco Bonanini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa 
członkowskie mogą w wyjątkowych 
przypadkach wyłączyć określone 
przedsięwzięcie w całości lub w części 
spod przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. W takim 
przypadku państwa członkowskie:
–a) przeprowadzają konsultacje społeczne 
z zainteresowaną społecznością, 
zapewniając odpowiednią reprezentację 
kategorii społecznych i gospodarczych 
obecnych w środowisku, na który 
przedsięwzięcie ma wpływ;
a) rozważają, czy właściwa byłaby inna 
forma oceny;
b) udostępniają zainteresowanej 
społeczności informacje uzyskane w 
drodze innych form oceny, o których 
mowa w lit. a), informacje odnoszące się 
do decyzji o wyłączeniu oraz powodów 
jego przyznania;
c) informują Komisję przed udzieleniem 
zezwolenia o przyczynach 
uzasadniających przyznanie wyłączenia i 
przekazują jej informacje, które, w 
odpowiednim przypadku, udostępniają 
swoim obywatelom.
Komisja przesyła niezwłocznie 
otrzymane dokumenty innym państwom 
członkowskim. Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
rocznie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego ustępu.”;

Or. it

Poprawka 162
Sandrine Bélier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) art. 2 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa 
członkowskie mogą w wyjątkowych 
przypadkach oraz wyłącznie po 
przeprowadzeniu konsultacji ze 
społeczeństwem wyłączyć określone 
przedsięwzięcia w całości lub w części 
spod przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.”;

Or. en

Poprawka 163
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 2 ust. 4 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„4. Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 1 
(nowego) oraz art. 7 państwa 
członkowskie mogą w wyjątkowych 
przypadkach wyłączyć określone 
przedsięwzięcie w całości lub w części 
spod przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.”;

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ma jedynie na celu wprowadzenie sformułowania „art. 6 ust. 1 (nowego)”, aby
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zapewnić spójność z treścią poprawki, zgodnie z którą uprawnia się społeczeństwo do 
żądania oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia, które uważa się za 
niepokojące, za pośrednictwem mechanizmów aktywnego uczestnictwa angażujących w 
szczególności obywateli, samorządy lub stowarzyszenia.

Poprawka 164
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena oddziaływania na środowisko 
polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu 
we właściwy sposób, dla każdego 
indywidualnego przypadku i zgodnie z
art. 4—11, bezpośrednich i pośrednich 
znaczących skutków przedsięwzięcia dla:

Ocena oddziaływania na środowisko 
polega na określeniu i opisaniu dla 
każdego indywidualnego przypadku, 
zgodnie z art. 5–10 i we właściwy sposób
istotnych bezpośrednich i pośrednich 
skutków przedsięwzięcia oraz ocenieniu, 
czy skutki te są znaczące dla:

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie pojęcia „znaczące” jest mile widziane, ponieważ wskazuje jasno, że OOŚ 
powinna koncentrować się na tych aspektach środowiska, które będą podlegały znaczącemu
wpływowi. Pojęcie „istotne” wyjaśnia, że OOŚ powinna obejmować wyłącznie istotne skutki. 
Odniesienie do odnośnych artykułów dyrektywy powinno dotyczyć art. 5–10, a nie 4–11, 
ponieważ selekcja (art. 4) nie jest elementem OOŚ, podobnie jak dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości (art. 11).

Poprawka 165
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena oddziaływania na środowisko 
polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu 

Ocena oddziaływania na środowisko 
polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu 
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we właściwy sposób, dla każdego 
indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 
4—11, bezpośrednich i pośrednich 
znaczących skutków przedsięwzięcia dla:

we właściwy sposób, dla każdego 
indywidualnego przypadku, w stosunku do 
warunków środowiskowych odniesienia i 
zgodnie z art. 4–11, bezpośrednich i 
pośrednich znaczących skutków 
przedsięwzięcia dla:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) populacji, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

a) istot ludzkich, fauny i flory;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować brzmienie obowiązującej dyrektywy OOŚ. Nowe propozycje pojęć są zbyt 
ogólne oraz odniesieniami odnoszą się w wyraźny sposób do konkretnych przedsięwzięć.

Poprawka 167
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) populacji, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

a) ludności, zdrowia ludzkiego, fauny, 
flory i różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektyw 92/43/EWG oraz 2009/147/WE;

Or. en

Poprawka 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) populacji, zdrowia ludzkiego i
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

a) ludności, zdrowia ludzkiego, fauny i 
flory ze szczególnym uwzględnieniem 
gatunków i siedlisk chronionych na 
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG 
oraz dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. it

Uzasadnienie

Przeredagowanie na podstawie obowiązującego tekstu.

Poprawka 169
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) populacji, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

a) ludności, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem, w 
stosownych przypadkach, gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) populacji, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

a) ludności, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG, dyrektywy 
2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz dyrektywy 2000/60/WE1;

_______________
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano ramową dyrektywę wodną.

Poprawka 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany
klimatu;

b) gleb, wód, powietrza, klimatu i 
krajobrazu;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować dotychczasowe brzmienie dyrektywy. Nowe propozycje pojęć są zbyt ogólne 
– mogłyby doprowadzić do powstania niepewności prawa podczas przyszłego wykonywania 
dyrektywy; zakres oceny oddziaływania na środowisko byłby ostatecznie niejasny. Należy 
między innymi zachować stosowane pojęcia pokrewne. Jeśli chodzi o skutki zmiany klimatu, 
podlegają one już ocenie na mocy lit. d) i e).

Poprawka 172
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany
klimatu;

b) gleb, wód, powietrza, klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

„Grunty” należy usunąć, ponieważ wykorzystywanie gruntów leży zgodnie z art. 192 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie kompetencji państwa 
członkowskiego. Dla wykonawców lokalnego przedsięwzięcia niemożliwe jest dokonanie 
oceny skutków przedsięwzięcia z perspektywy zmiany klimatu.

Poprawka 173
Christa Klaß
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gleb, wód, powietrza, zmiany klimatu;

Or. de

Poprawka 174
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gruntów, gleb, wód, powietrza i klimatu;

Or. de

Poprawka 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany
klimatu;

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, klimatu;

Or. pl
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Poprawka 176
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE 
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gruntów, gleb, podglebia, wód, 
powietrza, klimatu, zmiany klimatu i 
zasobów naturalnych;

Or. en

Poprawka 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gruntów, podglebia, gleb, wód, 
powietrza, zmiany klimatu;

Or. lt

Poprawka 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu (pod względem emisji gazów 
cieplarnianych);

Or. it
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Poprawka 179
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) gruntów rolnych i leśnych;

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji po raz pierwszy w ramach oceny oddziaływania na środowisko 
będzie się badać wpływ przedsięwzięcia na grunty. Ochrona gruntów nie powinna jednak 
ograniczać się wyłącznie do jakościowych aspektów środowiskowych dotyczących żyzności 
gleby; należy zadbać o to, by ochrona gruntów rolnych i leśnych uwzględniała również aspekt 
ilościowy.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu;

c) dóbr materialnych i dziedzictwa kultury;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować dotychczasowe brzmienie dyrektywy. Nowe propozycje pojęć są zbyt ogólne 
– mogłyby doprowadzić do powstania niepewności prawa podczas przyszłego wykonywania 
dyrektywy; zakres oceny oddziaływania na środowisko byłby ostatecznie niejasny.
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Poprawka 181
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu;

c) dóbr materialnych (w tym oddziaływanie 
na wartość nieruchomości), dziedzictwa 
kultury i krajobrazu;

Or. en

Poprawka 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu;

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu zgodnie z art. 3 TUE oraz art. 
36 i 167 TFUE;

Or. en

Poprawka 183
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu;

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu zgodnie z art. 3 TUE;
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Or. en

Poprawka 184
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) narażenia, podatności i odporności 
elementów, o których mowa w lit. a), b) i 
c) na zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

skreślona

Or. de

Poprawka 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) narażenia, podatności i odporności 
elementów, o których mowa w lit. a), b) i 
c) na zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Skutki klęsk żywiołowych są nieprzewidywalne i nie można ich określić w wystarczającym 
stopniu.
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Poprawka 186
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) narażenia, podatności i odporności 
elementów, o których mowa w lit. a), b) i 
c) na zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku wprowadzono pojęcie narażenia, podatności i odporności elementów, o których 
mowa w lit. a), b) i c), na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka. Stanowi to rozszerzenie zakresu dyrektywy na obszar 
wykraczający poza kwestie środowiskowe i może prowadzić do tego, że sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko będą bardziej złożone, kosztowne i czasochłonne, a wymagania 
innych aktów prawodawstwa unijnego, chociażby dyrektywy Seveso III (w sprawie kontroli 
zagrożeń poważnymi awariami), będą powielane, na przykład w związku z oceną obiektów, 
które są narażone na wystąpienie katastrofy.

Poprawka 187
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) narażenia, podatności i odporności 
elementów, o których mowa w lit. a), b) i 
c) na zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

e) narażenia, podatności i odporności 
elementów, o których mowa w lit. a), b) i 
c) na prawdopodobne zagrożenia związane 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
zakresie, w jakim obowiązujące 
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prawodawstwo unijne lub konwencje 
międzynarodowe wymagają takiej oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma sensu stosować tego wymogu w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć objętych 
dyrektywą, ponieważ dla wielu z nich byłoby to zbytnim obciążeniem. Przedsięwzięcia, które 
są narażone lub podatne na katastrofy, są objęte innymi aktami prawodawstwa unijnego lub 
konwencjami międzynarodowymi.

Poprawka 188
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Należy uwzględnić znaczące skutki 
czynników wymienionych w lit. a), b) i c) 
dla środowiska, ze względu na związane z 
przedsięwzięciem ryzyko wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz katastrof 
spowodowanych przez człowieka. Należy 
obserwować zjawiska, które, zgodnie z 
rozsądną oceną, są charakterystyczne dla 
danego typu przedsięwzięcia. 

Or. de

Poprawka 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w odniesieniu do danego 
przedsięwzięcia bądź instalacji miała 
miejsce standaryzacja dostępnych 
procedur z uwzględnieniem kryteriów
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BAT (najlepszej dostępnej techniki), 
właściwy organ powinien wziąć pod 
uwagę taką standaryzację i 
skoncentrować ocenę oddziaływania na 
środowisko na lokalizacji instalacji lub 
przedsięwzięcia.

Or. es


