
AM\936759SK.doc PE510.827v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2012/0297(COD)

29.5.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
62 - 189

Návrh správy
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)

Zmena smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 
a súkromných projektov na životné prostredie

Návrh smernice
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))



PE510.827v01-00 2/74 AM\936759SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\936759SK.doc 3/74 PE510.827v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 62
Struan Stevenson

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami 
a politikami, ktoré vypracovali členské 
štáty v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií.

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu, zosúladiť postup 
so zásadami inteligentnej regulácie
a zvýšiť súdržnosť a synergie s ostatnými 
právnymi predpismi a politikami Únie, ako 
aj stratégiami a politikami, ktoré 
vypracovali členské štáty v rámci svojich 
vnútroštátnych kompetencií.

Or. en

Odôvodnenie

Do revízie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) treba zahrnúť 
inteligentnú reguláciu s cieľom minimalizovať nepotrebnú regulačnú záťaž, najmä pre malé a 
stredné podniky (MSP).

Pozmeňujúci návrh 63
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami 
a politikami, ktoré vypracovali členské 

(3) Je nevyhnutné zmeniť smernicu 
2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť kvalitu 
postupu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, zefektívniť rôzne opatrenia 
tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami 
a politikami, ktoré vypracovali členské 
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štáty v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií.

štáty v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií. V mnohých prípadoch je 
správne konanie príliš zložité a rozsiahle, 
čo spôsobuje omeškania a vytvára ďalšie 
riziká pri ochrane životného prostredia. V 
tomto smere by malo byť zjednodušenie a 
harmonizácia postupov jedným z cieľov 
smernice 2011/92/EÚ. Je potrebné vziať 
do úvahy vhodnosť vytvorenia jedného 
kontaktného miesta s cieľom umožniť 
koordinované posudzovanie alebo 
spoločné postupy, ak treba uskutočniť 
niekoľko posúdení vplyvov na životné 
prostredie, napríklad v prípade 
cezhraničných projektov, ako aj definovať 
špecifické kritériá pre povinné 
posudzovanie.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami 
a politikami, ktoré vypracovali členské 
štáty v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií.

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami 
a politikami, ktoré vypracovali členské 
štáty v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií. V mnohých prípadoch je 
správne konanie príliš zložité a rozsiahle, 
čo spôsobuje omeškania a vytvára ďalšie 
riziká pri ochrane životného prostredia. V 
tomto smere by malo byť zjednodušenie 
postupov jedným z cieľov smernice 
2011/92/EÚ. Je potrebné vziať do úvahy 
vhodnosť vytvorenia jedného kontaktného 
miesta s cieľom umožniť koordinované 
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posudzovanie alebo spoločné postupy, ak 
treba uskutočniť niekoľko posúdení 
vplyvov na životné prostredie, napríklad v 
prípade cezhraničných projektov, ako aj 
definovať špecifické kritériá pre povinné 
posudzovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V záujme zabezpečenia jednotného 
uplatňovania a rovnakej ochrany 
životného prostredia v celej Únii by 
Komisia mala vo svojej úlohe ochrancu 
zmlúv zabezpečiť kvalitatívny i 
procedurálny súlad s ustanoveniami 
smernice 2011/92/EÚ vrátane ustanovení 
o verejných konzultáciách a účasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V prípade projektov s možným 
cezhraničným účinkom na životné 
prostredie by dotknuté členské štáty mali 
zriadiť spoločný kontaktný orgán, v 
ktorom budú mať rovnaké zastúpenie a 
ktorý bude zodpovedný za všetky etapy 
postupu. Na záverečné schválenie 
projektu by sa mal vyžadovať súhlas 
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všetkých dotknutých členských štátov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Revidovanou smernicou 2011/92/EÚ 
by sa malo navyše zabezpečiť zlepšenie 
ochrany životného prostredia, zvýšenie 
efektívnosti využívania zdrojov a podpora
udržateľného rastu v Európe. Na to je 
potrebné zjednodušiť a harmonizovať 
postupy, ktoré stanovuje.

Or. de

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania 
a rozhodovania predstavovať kľúčové 
prvky, najmä pre projekty infraštruktúry.

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania 
a rozhodovania predstavovať kľúčové 
prvky, najmä pre projekty infraštruktúry. 
Komisia by mala v súvislosti s lepším 
vykonávaním smernice 2011/92/EÚ 
navrhnúť zoznam kritérií a ukazovateľov 
vrátane vizuálneho vplyvu, pokiaľ ide o 
zachovanie historického a kultúrneho 
dedičstva, pretože v súčasnosti neexistujú 
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v tomto smere žiadne usmernenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania 
a rozhodovania predstavovať kľúčové 
prvky, najmä pre projekty infraštruktúry.

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania 
a rozhodovania predstavovať kľúčové 
prvky, najmä pre projekty infraštruktúry. 
Komisia by mala v súvislosti s lepším 
vykonávaním smernice 2011/92/EÚ 
navrhnúť zoznam kritérií a ukazovateľov 
vrátane vizuálneho vplyvu, pokiaľ ide o 
zachovanie historického a kultúrneho 
dedičstva, pretože v súčasnosti neexistujú 
v tomto smere žiadne usmernenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Tematická stratégia na ochranu pôdy 
a plán pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje zdôrazňujú význam trvalo 
udržateľného využívania pôdy a potrebu 
riešiť neudržateľný priebežný nárast sídel 
(zaberanie pôdy). V záverečnom 

(6) Tematická stratégia na ochranu pôdy 
a plán pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje zdôrazňujú význam trvalo 
udržateľného využívania pôdy a potrebu 
riešiť neudržateľný priebežný nárast sídel 
(zaberanie pôdy). V záverečnom 
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dokumente konferencie OSN 
o udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala 
v meste Rio de Janeiro 20. – 22. júna 2012, 
sa uznáva hospodársky a sociálny význam 
dobrého manažmentu krajiny vrátane pôdy 
a potreba naliehavého prijatia opatrení 
zameraných na zastavenie degradácie 
pôdy. Pri verejných a súkromných 
projektoch by sa preto mal zvážiť 
a obmedziť ich vplyv na krajinu, najmä 
pokiaľ ide o zaberanie územia, ako aj ich 
vplyv na pôdu, a to v súvislosti s 
organickou hmotou, eróziou, zhutňovaním 
a nepriedušnosťou pôdy. Túto situáciu 
treba riešiť prostredníctvom primeraných 
plánov na hospodárenie s pôdou a politík 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni.

dokumente konferencie OSN 
o udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala 
v meste Rio de Janeiro 20. – 22. júna 2012, 
sa uznáva hospodársky a sociálny význam 
dobrého manažmentu krajiny vrátane pôdy 
a potreba naliehavého prijatia opatrení 
zameraných na zastavenie degradácie 
pôdy. Pri verejných a súkromných 
projektoch by sa preto mal zvážiť 
a obmedziť ich vplyv na krajinu, najmä 
pokiaľ ide o zaberanie územia a 
zmenšovanie oblastí s 
poľnohospodárskou a lesnou pôdou 
vhodnou na výrobu potravín, krmovín a 
obnoviteľných surovín, ako aj ich 
vplyv na pôdu, a to v súvislosti s 
organickou hmotou, eróziou, zhutňovaním 
a nepriedušnosťou pôdy. Túto situáciu 
treba riešiť prostredníctvom primeraných 
plánov na hospodárenie s pôdou a politík 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni.

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s podmienkami návrhu Komisie bude po prvýkrát vykonaná kontrola vplyvu projektu 
na pôdu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Cieľ ochrany pôdy by sa však 
nemal týkať iba čisto kvalitatívneho environmentálneho aspektu úrodnosti pôdy, ale mal by sa 
rozšíriť aj o ochranu dostatočných plôch pozemkov používaných na poľnohospodárstvo a 
lesníctvo.

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Ochrana a podpora kultúrneho 
dedičstva a krajiny, neoddeliteľná súčasť 
kultúrnej rozmanitosti, ktorú je Únia 
povinná rešpektovať a podporovať v súlade 
s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 

(11) Ochrana a podpora kultúrneho 
dedičstva a krajiny, neoddeliteľná súčasť 
kultúrnej rozmanitosti, ktorú je Únia 
povinná rešpektovať a podporovať v súlade 
s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie, môže účelne vychádzať 
z definícií a zásad vypracovaných 
v príslušných dohovoroch Rady Európy, 
najmä v Dohovore o ochrane 
architektonického dedičstva Európy, 
v Európskom dohovore o krajine 
a v Rámcovom dohovore o hodnote 
kultúrneho dedičstva pre spoločnosť.

Európskej únie, môže účelne vychádzať 
z definícií a zásad vypracovaných 
v príslušných dohovoroch Rady Európy, 
najmä v Dohovore o ochrane 
architektonického dedičstva Európy, 
v Európskom dohovore o krajine 
a v Rámcovom dohovore o hodnote 
kultúrneho dedičstva pre spoločnosť a v 
medzinárodných odporúčaniach, ktoré sa 
týkajú ochrany a súčasnej úlohy 
historických oblastí a ktoré prijalo 
UNESCO v roku 1976 v Nairobi.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vizuálny vplyv je kľúčovým 
kritériom pri posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, pokiaľ ide o 
zachovanie historického a kultúrneho 
dedičstva, prírodnej krajiny a mestských 
oblastí; je to ďalší faktor, ktorý by sa mal 
použiť pri posudzovaní.

Or. es

Odôvodnenie

Vizuálny vplyv ako kritérium už existuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských 
štátov, napr. vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve.

Pozmeňujúci návrh 73
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pri uplatňovaní smernice 2011/92/EÚ 
je najmä pre malé a stredné podniky 
potrebné zabezpečiť konkurencieschopné 
obchodné prostredie v záujme vytvárania
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu v súlade s cieľmi 
stanovenými v oznámení Komisie 
s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.

(12) Pri uplatňovaní smernice 2011/92/EÚ 
je potrebné zabezpečiť inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.

Or. es

Odôvodnenie

Zjednodušenie odseku. Zabezpečenie konkurencieschopnosti podnikov a MSP je vždy 
pozitívna vec, ale nikdy nemôže mať prednosť pred ekologickými zárukami, ktoré musia 
projekty poskytovať.

Pozmeňujúci návrh 74
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pri uplatňovaní smernice 2011/92/EÚ 
je najmä pre malé a stredné podniky 
potrebné zabezpečiť konkurencieschopné 
obchodné prostredie v záujme vytvárania 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu v súlade s cieľmi 
stanovenými v oznámení Komisie 
s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu.

(12) Pri uplatňovaní smernice 2011/92/EÚ 
je najmä pre malé a stredné podniky 
potrebné zabezpečiť konkurencieschopné 
obchodné prostredie v záujme vytvárania 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu v súlade s cieľmi 
stanovenými v oznámení Komisie 
s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a s nedávno 
aktualizovaným oznámením 
o priemyselnej politike s názvom Silnejší 
európsky priemysel v prospech rastu a 
oživenia hospodárstva (COM(2012)582).

Or. en
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Odôvodnenie

EÚ musí plne využiť potenciál všetkých svojich súčasných nástrojov politiky v oblasti 
životného prostredia a priemyselnej politiky a musí mať integrovaný prístup v záujme 
dosiahnutia cieľov priemyselnej politiky EÚ. Posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(EIA) sú kľúčovým krokom, ktorý umožní, aby sa realizovali niektoré priemyselné projekty a 
prispeli k hospodárskemu rozvoju a rastu EÚ.

Pozmeňujúci návrh 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Povolenie by sa malo udeliť iba na 
verejné a súkromné projekty, ktoré by 
mohli mať významný vplyv na životné 
prostredie, a to po posúdení týchto 
významných vplyvov. Takéto posúdenie by 
sa malo vykonať na základe relevantných 
informácií, ktoré poskytne navrhovateľ a 
ktoré by mali v prípade potreby doplniť 
orgány a verejnosť, ktorej sa posudzovaný 
projekt môže týkať. Posúdenie by mali 
vykonať nezávislí, autorizovaní 
a technicky spôsobilí odborníci a na jeho 
financovanie by mal prispieť aj 
navrhovateľ.

Or. lt

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) S cieľom posilniť prístup verejnosti 
a transparentnosť mal by byť v každom 
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členskom štáte k dispozícii centrálny 
portál, ktorý bude poskytovať včasné 
elektronické informácie z oblasti 
životného prostredia v súvislosti s 
vykonávaním tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) S cieľom znížiť administratívnu 
záťaž, uľahčiť rozhodovací proces a 
znížiť náklady na projekty treba prijať 
potrebné opatrenia na štandardizáciu 
kritérií v súlade s nariadením (EÚ) 
1025/2012 o európskej normalizácii1, 
a podporiť tak používanie najlepších 
dostupných technológií, zlepšiť 
konkurencieschopnosť a predchádzať 
odlišnému výkladu noriem.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Opäť s cieľom ďalej zjednodušiť a 
uľahčiť prácu príslušných orgánov mali 
by sa vypracovať kritériá, v ktorých sa 
vezmú do úvahy charakteristiky rôznych 
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odvetví hospodárskej alebo priemyselnej 
činnosti. Malo by sa pritom vychádzať 
z pokynov uvedených v článku 6 smernice 
92/43/EHS o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín1.
_______________
1Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

Or. es

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) V záujme zabezpečenia čo najlepšej 
ochrany historického a kultúrneho 
dedičstva by Komisia a/alebo členské štáty 
mali vypracovať usmerňujúce kritériá.

Or. es

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch úrady nemajú dostatočné informácie, aké kritériá použiť alebo 
hodnotiť v súvislosti s ochranou historického a kultúrneho dedičstva. Toto opatrenie prinesie 
viac istoty.

Pozmeňujúci návrh 80
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
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nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu výnimočne pri projektoch, 
ktorých jediným účelom je reagovať na 
mimoriadne situácie v oblasti civilnej 
ochrany, pričom primerané informácie by 
sa mali poskytovať Komisii a verejnosti, 
ktorej sa to týka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v týchto výnimočných 
prípadoch po konzultácii s verejnosťou, 
ktorej sa to týka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
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vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch. 
V tejto súvislosti by sa v smernici mali 
zohľadniť ustanovenia Dohovoru z 
Espoo, v ktorom je v prípadoch 
cezhraničných projektov stanovená 
povinnosť zúčastnených štátov navzájom 
sa informovať a konzultovať. Komisia by 
v takýchto cezhraničných projektoch mala 
zohrávať aktívnejšiu a nápomocnú úlohu 
vždy, keď to je vhodné a možné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Pri posudzovaní vplyvov projektov 
na životné prostredie je potrebné brať do 
úvahy primeranosť. Požiadavky, ktoré sa 
budú vyžadovať v rámci posudzovania 
vplyvov projektu na životné prostredie, 
musia byť primerané jeho veľkosti a fáze.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Článkom 1 ods. 4 smernice 
2011/92/EÚ, v ktorom sa stanovuje, že 
táto smernica sa nevzťahuje na projekty, 
ktorých podrobnosti sú upravené 
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osobitným vnútroštátnym právnym 
predpisom, sa otvárajú možnosti pre 
výnimky s obmedzenými procesnými 
zárukami a môže tak dôjsť k neplneniu 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) S cieľom zabrániť zbytočnej 
námahe a výdavkom mali by projekty 
uvedené v prílohe II obsahovať 
vyhlásenie o zámere, ktoré nepresiahne 30 
strán, a charakteristiky projektov a 
informácie o umiestnení projektu by mali 
podliehať overovaniu, ktorým by malo 
byť počiatočné hodnotenie jeho 
životaschopnosti. Overovanie by malo byť 
verejné a malo by odrážať faktory 
uvedené v článku 3. Malo by ukázať 
významné priame a nepriame vplyvy 
projektu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 86
João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Príslušné orgány by mali mať 
povinnosť vymedziť rozsah a úroveň 
detailov týkajúcich sa environmentálnych 
informácií predkladaných vo forme 

(17) Príslušné orgány by mali mať 
povinnosť vymedziť rozsah a úroveň 
detailov týkajúcich sa environmentálnych 
informácií, ktoré sa budú riešiť vo forme 
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environmentálnej správy (určenie 
rozsahu). Na zlepšenie kvality 
posudzovania a zefektívnenie 
rozhodovacieho procesu je dôležité 
špecifikovať na úrovni Únie kategórie 
informácií, z ktorých by príslušné orgány 
mali pri tomto určovaní vychádzať.

hodnotenia vplyvu na životné prostredie
(určenie rozsahu). Na zlepšenie kvality 
posudzovania a zefektívnenie 
rozhodovacieho procesu je dôležité 
špecifikovať na úrovni Únie kategórie 
informácií, z ktorých by príslušné orgány 
mali pri tomto určovaní vychádzať.

Or. pt

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Príslušné orgány by mali mať 
povinnosť vymedziť rozsah a úroveň 
detailov týkajúcich sa environmentálnych 
informácií predkladaných vo forme 
environmentálnej správy (určenie rozsahu). 
Na zlepšenie kvality posudzovania 
a zefektívnenie rozhodovacieho procesu je 
dôležité špecifikovať na úrovni Únie 
kategórie informácií, z ktorých by 
príslušné orgány mali pri tomto určovaní 
vychádzať.

(17) Príslušné orgány by mali mať 
povinnosť vymedziť rozsah a úroveň 
detailov týkajúcich sa environmentálnych 
informácií predkladaných vo forme 
environmentálnej správy (určenie rozsahu). 
Na zlepšenie kvality posudzovania, 
zjednodušenie postupov a zefektívnenie 
rozhodovacieho procesu je dôležité 
špecifikovať na úrovni Únie kategórie 
informácií, z ktorých by príslušné orgány 
mali pri tomto určovaní vychádzať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt.
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pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania 
a s cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 89
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania 
a s cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania 
a s cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 

(18) Posúdenie vplyvov projektu na 
životné prostredie, ktoré musí navrhovateľ 
predložiť, by malo obsahovať posúdenie 
prijateľných alternatív pre navrhovaný 



AM\936759SK.doc 19/74 PE510.827v01-00

SK

pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania 
a s cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

projekt vrátane pravdepodobného vývoja 
existujúceho stavu životného prostredia 
bez realizácie projektu (základný scenár) 
v záujme zlepšenia kvality procesu 
posudzovania a s cieľom umožniť 
začlenenie environmentálnych aspektov do 
návrhu projektu v počiatočnej fáze.
(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje 
v celom texte.)

Or. pt

Odôvodnenie

Používanie termínu „posúdenie vplyvu na životné prostredie“ ako protikladu k 
„environmentálnej správe“ pomáha zaistiť formálnu pozíciu, na ktorej možno stanoviť 
hodnotiaci postup, jeho ciele a metódy, ktoré sa majú používať. Zmena terminológie by nielen 
mohla viesť k nejasnostiam, ale mohla by skresliť aj rozsah a účel výsledného dokumentu.

Pozmeňujúci návrh 91
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Mali by sa stanoviť časové rámce pre 
rôzne kroky v rámci posudzovania vplyvu 
projektov na životné prostredie s cieľom 
podnietiť účinnejšie rozhodovanie a zvýšiť 
právnu istotu, ako aj zohľadniť charakter, 
zložitosť, umiestnenie a veľkosť 
navrhovaného projektu. Takéto časové 
rámce by za nijakých okolností nemali 
ohrozovať súlad s náročnými normami 
ochrany životného prostredia, najmä s 
tými, ktoré vyplývajú z ostatných 
environmentálnych právnych predpisov 
Únie, a ani efektívnu účasť občanov 
a prístup k spravodlivosti.

(22) Mali by sa stanoviť primerané 
a predvídateľné časové rámce pre rôzne 
kroky v rámci posudzovania vplyvu 
projektov na životné prostredie s cieľom 
podnietiť účinnejšie rozhodovanie a zvýšiť 
právnu istotu, ako aj zohľadniť charakter, 
zložitosť, umiestnenie a veľkosť 
navrhovaného projektu. Takéto časové 
rámce by za nijakých okolností nemali 
ohrozovať súlad s náročnými normami 
ochrany životného prostredia, najmä s 
tými, ktoré vyplývajú z ostatných 
environmentálnych právnych predpisov 
Únie, a ani efektívnu účasť občanov 
a prístup k spravodlivosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Jedným z cieľov Aarhuského 
dohovoru, ktorý EÚ ratifikovala a 
transponovala do svojich právnych 
predpisov, je zabezpečiť právo verejnosti 
podieľať sa na rozhodovaní v otázkach 
životného prostredia. Preto by sa účasť 
verejnosti vrátane účasti združení, 
organizácií a skupín, najmä 
mimovládnych organizácií z oblasti 
ochrany životného prostredia, mala 
naďalej podporovať. Okrem toho sa v 
článku 9 ods. 2 a ods. 4 Aarhuského 
dohovoru ustanovuje prístup k súdnym 
alebo iným prostriedkom vo veci 
napadnutia vecnej alebo procesnej 
zákonnosti rozhodnutí, skutkov alebo 
nečinnosti, ktoré podliehajú 
ustanoveniam o účasti verejnosti.

Or. es

Odôvodnenie

V súhrnnej podobe sa znovu uvádza obsah odôvodnení 17, 19, 20 a 21 starej smernice. 
Zásady Aarhuského dohovoru by mali byť naďalej zahrnuté v odôvodneniach k novej 
smernici.

Pozmeňujúci návrh 93
João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Účasť verejnosti na rozhodovaní je 
nevyhnutná, aby sa vzali do úvahy všetky 
názory a obavy, ktoré môžu ovplyvniť 
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prijímanie rozhodnutia, čím sa 
rozhodovanie stáva zodpovednejším a 
transparentnejším procesom, zlepšuje sa 
kvalita obsahu rozhodnutí a napomáha sa 
zvyšovanie informovanosti verejnosti o 
otázkach životného prostredia.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Podľa súčasnej smernice 
2011/92/EÚ je prieskum a ťažba 
konvenčných aj nekonvenčných 
uhľovodíkov zahrnutá v prílohe II bez 
ohľadu na preskúmané alebo vyťažené 
množstvo. Takéto projekty si vyžadujú 
monitorovanie od prípadu k prípadu v 
súlade s kritériami uvedenými v prílohe 
III s cieľom určiť závažnosť ich vplyvu 
na životné prostredie. V súlade s 
usmernením o uplatňovaní smernice 
85/337/EHS na projekty týkajúce sa 
prieskumu a ťažby nekonvenčných 
uhľovodíkov1 a s výzvou v uznesení 
Európskeho parlamentu o vplyve ťažby 
bridlicového plynu a roponosnej bridlice 
na životné prostredie2 musí sa na projekty 
zahŕňajúce nekonvenčné uhľovodíky 
vzťahovať táto smernica, ako sa už 
vzťahuje na projekty s konvenčnými 
uhľovodíkmi. Príloha I k smernici 
2011/92/EÚ by sa preto mala zmeniť tak, 
aby projekty v oblasti prieskumu a ťažby 
nekonvenčných uhľovodíkov, ktoré môžu 
mať významný vplyv na životné 
prostredie, podliehali povinnému 
posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie.
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__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Ochranné prahy pre ťažbu ropy 
a zemného plynu stanovené v prílohe 
I smernice 2011/92/EÚ nezohľadňujú 
osobitné prípady úrovní dennej produkcie 
nekonvenčných fosílnych palív, ktoré sú 
často veľmi premenlivé a nižšie, pričom 
tieto palivá sa získavajú použitím 
ťažobných metód, ktoré sú zvlášť škodlivé 
pre životné prostredie, ako je hydraulické 
štiepenie. V dôsledku toho a bez ohľadu 
na ich vplyv na životné prostredie by 
projekty súvisiace s ťažbou týchto 
fosílnych palív mali podliehať povinnému 
hodnoteniu vplyvu v súlade s prílohou I k 
tejto smernici, bez ohľadu na vyťažené 
množstvo.

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh (PN) je založený na PN č. 8 spravodajkyne, ale zjednodušuje jeho 
znenie a stanovuje tiež, že potreba vykonať posúdenie nekonvenčných fosílnych palív vzniká 
ani nie tak v dôsledku vyťaženého množstva, ale v dôsledku techník používaných na ťažbu, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. 

Pozmeňujúci návrh 96
Tadeusz Cymański
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Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Príloha II zahŕňa okrem iného 
projekty týkajúce sa prieskumu 
nekonvenčných uhľovodíkov bez ohľadu 
na množstvo vyťažené v tejto fáze;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 97
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať aj na projekty, v prípade 
ktorých bola predložená žiadosť 
o povolenie pred lehotou na transpozíciu, 
no v prípade ktorých nebolo posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie k tomuto 
dátumu ukončené.

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať iba na projekty, v prípade 
ktorých bol formálne začatý postup 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie po lehote na transpozíciu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa vyžaduje od navrhovateľov projektov, ktorí začali postup na posúdenie vplyvov pred 
transpozíciou zmenenej smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, aby sa 
zosúladili s jej novými dodatočnými požiadavkami, ak tento postup nie je ukončený v čase 
vykonania a je v rozpore s niektorými základnými právnymi zásadami, ako neretroaktívnosť a 
právna istota.

Pozmeňujúci návrh 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať aj na projekty, v prípade 
ktorých bola predložená žiadosť 
o povolenie pred lehotou na transpozíciu, 
no v prípade ktorých nebolo posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie k tomuto 
dátumu ukončené.

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať iba na projekty, v prípade 
ktorých posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nebolo začaté do dátumu 
transpozície smernice 2011/92/EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spätné uplatňovanie navrhované v texte Komisie vytvára pre navrhovateľov značnú právnu 
neistotu. Spätné uplatňovanie môže skutočne viesť k znovuotvoreniu podmienok a termínov 
postupu, čo by nútilo navrhovateľov opakovať procesné kroky, ktoré už urobili. Môže to mať 
za následok značné oneskorenia a zvýšenie nákladov pre navrhovateľov i pre príslušné 
orgány.

Pozmeňujúci návrh 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať aj na projekty, v prípade 
ktorých bola predložená žiadosť 
o povolenie pred lehotou na transpozíciu, 
no v prípade ktorých nebolo posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie k tomuto 
dátumu ukončené.

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať výlučne na projekty, v prípade 
ktorých posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nebolo začaté pred lehotou na 
transpozíciu tejto smernice.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 100
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v odseku 2 písmene a) sa prvá zarážka 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„– realizácia stavebných alebo 
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,“

Or. de

Odôvodnenie

Obnova znenia smernice EIA platného v súčasnosti. V dôsledku toho sa demolačné práce už 
nebudú pravidelne posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Búranie budov, 
tovární, ciest a iných zariadení zvyčajne nepoškodzuje prírodné prostredie a krajinu, ale 
zlepšuje kvalitu pôdy, vody, prírodného prostredia a krajiny. Preto by práce tohto druhu, 
ktoré sú plánované s cieľom znížiť zaberanie pôdy, a sú teda jednoznačne šetrné k životnému 
prostrediu, nemali byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 101
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v odseku 2 písmene a) sa prvá zarážka 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„– realizácia stavebných alebo 
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v odseku 2 písmene a) sa prvá zarážka 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

- „realizácia stavebných alebo 
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,“

Or. en

Odôvodnenie

Začlenenie demolačných prác by bolo neadekvátne.

Pozmeňujúci návrh 103
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v odseku 2 písmene a) sa prvá zarážka 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

 „– realizácia stavebných alebo 
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,“

Or. en

Odôvodnenie

Demolačné práce možno považovať za zásah do prírodného prostredia (vec C-50/09). 
Definícia v tomto znení sa už vzťahuje na demolačné práce, preto nie je potrebné meniť ju. 
Smernica by sa mala vzťahovať iba na demoláciu projektov z prílohy I a II. Vzhľadom na 
povahu demolačných prác má zmysel kvalifikovať tieto práce ako projekty z prílohy II. Preto 
by sa mala príloha II.13 zmeniť tak, aby boli do nej zahrnuté demolačné práce projektov z 
prílohy I a II.



AM\936759SK.doc 27/74 PE510.827v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 104
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „– realizácia stavebných alebo
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,“

„– realizácia stavebných prác a iných 
zariadení alebo plánov. Táto smernica sa 
vzťahuje aj na demoláciu, ak sa na ňu 
nevzťahujú špecifické pravidlá daného 
odvetvia,

Or. fr

Odôvodnenie

Niektoré typy demolačných prác nemajú významný vplyv na životné prostredie. Mali by byť 
preto vyňaté z dodatočných požiadaviek, ak sú už zahrnuté v rámci demolačných pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v odseku 2 písmene a) sa prvá zarážka 
nahrádza takto:

a) v odseku 2 písmene a) sa po prvej 
zarážke pridáva toto:

„– realizácia stavebných alebo 
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,“

– realizácia demolačných prác, ktoré 
nepatria do pôsobnosti smerníc 
2004/35/ES a 2010/75/EÚ,

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je predísť duplicite právnych predpisov a postupov.
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Pozmeňujúci návrh 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– realizácia stavebných alebo
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,

– realizáciu stavebných prác alebo iných 
zariadení alebo plánov vrátane 
demolačných prác priamo spojených 
s uskutočňovaním stavebných prác,

Or. de

Odôvodnenie

Znenie platnej smernice EIA by sa malo zachovať. Smernica by sa mala týkať iba 
demolačných prác priamo súvisiacich s výstavbou zariadení. Neexistuje žiadny dôvod na 
zahrnutie ďalších demolačných prác, ktorých jediným cieľom je odstrániť inštaláciu, a tým 
odvrátiť škody na životnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– realizácia stavebných alebo
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,

– realizácia stavebných a súvisiacich
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– realizácia stavebných alebo
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,

– realizácia stavebných vrátane
demolačných prác, prípadne iných 
zariadení alebo plánov,

Or. en

Odôvodnenie

Návrh zavádza osobitný odkaz na demolačné práce ako jeden z cieľov, pre ktoré sa vyžaduje 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Členské štáty to upravia vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- realizácia stavebných alebo demolačných 
prác, prípadne iných zariadení alebo 
plánov,

– realizácia stavebných a v prípade potreby 
demolačných prác, prípadne iných 

zariadení alebo plánov, alebo ich 
prevádzky,

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa vykonať posúdenie vplyvov celého životného cyklu na životné prostredie vrátane 
prevádzky a vyraďovania z prevádzky.
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Pozmeňujúci návrh 110
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- realizácia stavebných alebo demolačných 
prác, prípadne iných zariadení alebo 
plánov,

– realizácia stavebných alebo demolačných 
prác, vykonanie a rozšírenie stavebných 
prác, prípadne iných zariadení, zmena 
prevádzky zariadení alebo montáž s 
účinkami uvedenými v odseku 1,

Or. en

Odôvodnenie

V prípade štrukturálneho a funkčného rozšírenia (napr. zvýšenia kapacity) zariadení – aj s 
očakávanými významnými vplyvmi na životné prostredie – sa vykonáva posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie iba vtedy, ak je schválené vo formálnom správnom konaní. Tento 
nedostatok sa odstráni týmto PN.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v odseku 2 písmene a) sa druhá 
zarážka nahrádza takto:
„ – iné zásahy do prírodného prostredia 
a krajiny vrátane výskumu a ťažby 
nerastných surovín.“

Or. en
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Odôvodnenie

Ťažba nerastných zdrojov už patrí do pôsobnosti projektu. Pridáva sa výskum nerastných 
surovín s cieľom zahrnúť prieskumné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 112
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v odseku 2 písmene a) sa druhá 
zarážka nahrádza takto:
„ – iné zásahy do prírodného prostredia 
a krajiny vrátane výskumu a ťažby 
uhľovodíkov;“

Or. en

Odôvodnenie

Ťažba uhľovodíkov bude patriť do pôsobnosti projektu. Pridáva sa výskum uhľovodíkov s 
cieľom zahrnúť prieskumné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 113
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1a (nový)  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Nasledujúci pododsek sa doplní do 
odseku 2 a):
„Individuálne práce a činnosti, ktoré sú 
schválené alebo povolené na základe 
vnútroštátneho legislatívneho aktu, sa 
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neklasifikujú ako projekty.“

Or. de

Odôvodnenie

Skutočnosť, že definícia projektu zahŕňa popri výstavbe budov alebo iných zariadení aj „iné 
zásahy do prírodného prostredia a krajiny”, dáva členským štátom právomoc nariadiť v 
jednotlivých prípadoch posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ak činnosť môže mať 
významný vplyv na životné prostredie. Táto právomoc by sa nemala uplatňovať v prípadoch, 
keď členský štát prijal osobitný zákon v súlade s právom EÚ, ktorý orgánom povoľuje alebo 
ich poveruje, aby na určitú činnosť vydali povolenie.

Pozmeňujúci návrh 114
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v odseku 2 sa písm. c) nahrádza takto:
„c) „povolenie“ znamená rozhodnutie 
príslušného orgánu alebo orgánov, ktoré 
oprávňuje navrhovateľa začať projekt.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) písmeno f) odseku 2 sa nahrádza 
takto:
„f) „príslušný orgán“ alebo „príslušné 
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orgány“ znamenajú orgán alebo orgány, 
ktoré členské štáty určia, aby 
zodpovedali za plnenie povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice. Členské 
štáty nie sú povinné poveriť orgán alebo 
orgány, ktoré majú právomoc udeľovať 
alebo zamietať povolenie, všetkými 
ostatnými právomocami, ktoré vyplývajú z 
tejto smernice.“

Or. en

Odôvodnenie

Z tejto smernice vyplýva niekoľko právomocí (napr. overovanie projektu, preskúmavanie, ...) 
a uvádza sa v nej, že členské štáty by mali určiť „príslušný organ” pre každú z týchto 
právomocí. Táto definícia by mala jasne stanoviť, že členské štáty nie sú povinné zveriť všetky 
tieto právomoci orgánom, ktorým zveria právomoc udeľovať alebo zamietať povolenie. 
Členské štáty by mali mať možnosť napr. zveriť právomoc overovať alebo preskúmavať 
projekt jednému orgánu a právomoc udeľovať alebo zamietať povolenie inému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 116
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

g) ,posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy
environmentálnej správy, overovanie
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií (vrátane s dotknutou 
verejnosťou a úradmi) a v povoľovacom 
konaní, ako aj ustanovení o informáciách 
týkajúcich sa rozhodovania v súlade 
s článkami 5 až 10.“

Or. en
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Odôvodnenie

Zavedenie jasnej definície „posudzovanie vplyvov na životné prostredie“ by sa nemalo 
zneužívať na rozšírenie pôsobnosti smernice/zavedenie špecifických požiadaviek. Komisia 
uvádza dve situácie na konzultácie s verejnosťou: 1. pri príprave environmentálnej správy a 
2. v rámci celkových konzultácií počas rozhodovacieho procesu. Táto dvojitá verejná 
konzultácia 1. nemá pridanú hodnotu, 2. núti členské štáty upravovať dobre fungujúcu 
legislatívu a 3. zbytočne predlžuje celkový postup. V našom PN je posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie plne zohľadnené v povoľovacom rozhodnutí.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy vrátane zváženia 
primeraných alternatív, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti a 
environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní –
pričom sa ustanovia opatrenia na 
monitorovanie významných nepriaznivých 
účinkov na životné prostredie, ako aj 
opatrenia na zmiernenie vplyvu 
a kompenzácie – ako aj ustanovení o 
informáciách týkajúcich sa rozhodovania v 
súlade s článkami 5 až 10.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, ktorú vypracuje 
navrhovateľ, vykonávanie konzultácií 
(vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov) uvedených 
v článku 6 ods. 1, posúdenie príslušným 
orgánom a/alebo orgánmi uvedenými
v článku 6 ods. 1, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

Or. fr

Odôvodnenie

Definíciu, ktorú uvádza Komisia, možno interpretovať ako presunutie zodpovednosti z 
navrhovateľa na príslušný orgán. Týmto PN sa snažíme uvedený problém vyriešiť objasnením 
niektorých ustanovení.

Pozmeňujúci návrh 119
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy vrátane údajov 
o počiatočnej výške znečistenia emisiami,
a výsledkov konzultácií v povoľovacom 
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rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“ konaní, ako aj poskytovanie informácií
týkajúcich sa rozhodovania v súlade 
s článkami 5 až 10.“

Or. en

Odôvodnenie

Záväznosť postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie v schvaľovacích procesoch 
podľa osobitného práva (odvetvových právnych predpisov) zabraňuje holistickej identifikácii, 
opisu a posúdeniu vplyvu na životné prostredie. Počiatočná výška znečistenia emisiami na 
mieste realizácie projektu z prevádzky existujúcich zariadení a z dopravného sektora sa 
neberie do úvahy. Vplyv projektu možno správne posúdiť iba zahrnutím tohto počiatočného 
znečistenia emisiami.

Pozmeňujúci návrh 120
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

„g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy vrátane údajov o 
znečistení emisiami, a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
poskytovanie informácií týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia: 
„ga) ‚norma‘ je technická špecifikácia 
prijatá uznávaným normalizačným 
orgánom na opakované alebo nepretržité 
uplatňovanie, ktorej dodržiavanie nie je 
povinné a ktorá patrí do jednej z týchto 
kategórií:
a) ‚medzinárodná norma‘ je norma 
prijatá medzinárodným normalizačným 
orgánom;
b) ‚európska norma‘ je norma prijatá 
európskou normalizačnou organizáciou;
c) ‚harmonizovaná norma‘ je európska 
norma, ktorá bola prijatá na základe 
požiadavky Komisie na uplatňovanie 
harmonizovaných právnych predpisov 
Únie;
d) ‚národná norma‘ je norma prijatá 
národným normalizačným orgánom“;

Or. en

Odôvodnenie

Definícia pochádza z nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia: 
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„ga) ‚mestské historické prostredie‘ je 
súčasť väčšieho celku zahŕňajúceho 
prírodné aj umelé prostredie, ako aj 
každodennú životnú skúsenosť 
obyvateľov týchto lokalít. V rámci tohto 
širšieho priestoru, ktorý obohacujú 
hodnoty dávneho či nedávneho pôvodu a 
ktorý neustále prechádza dynamickým 
procesom postupných premien, možno 
nové mestské priestory považovať za 
dôkazy životného prostredia vo fázach 
vývoja.“

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno bb (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia:
„gb) ‚posúdenie vizuálneho vplyvu‘: 
vizuálny vplyv sa definuje ako zmena 
vzhľadu umelého alebo prírodného 
prostredia a mestských oblastí alebo 
pohľadu na tieto prostredia a oblasti, 
ktorá je dôsledkom rozvoja a ktorá môže 
byť pozitívna (zlepšenie) alebo negatívna 
(zhoršenie). Posúdenie vizuálneho vplyvu 
sa vzťahuje aj na demoláciu stavieb, ktoré 
sú chránené alebo ktoré zohrávajú 
strategickú úlohu v tradičnom obraze 
miesta alebo prostredia. Vzťahuje sa na 
zjavné zmeny geologickej topografie 
a akékoľvek iné prekážky, ako sú budovy 
alebo múry, ktoré obmedzujú výhľad na 
prírodu a narúšajú harmóniu prostredia. 
Vizuálny vplyv sa hodnotí najmä 
prostredníctvom kvalitatívnych posúdení, 
s ohľadom na oceňovanie zo strany 
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človeka a na jeho interakciu s prostredím, 
ako aj na hodnotu, ktorú to určitému 
miestu prináša (tzv. genius loci).“

Or. en

Odôvodnenie

Vizuálny vplyv má zásadný význam v prípadoch, keď ide o. i. o pobrežia, veterné farmy a 
historické budovy.

Pozmeňujúci návrh 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno bc (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia:
„gc) ‚spoločný postup‘: v rámci 
spoločného postupu príslušný orgán vydá 
jedno posúdenie vplyvu na životné 
prostredie, v ktorom budú zlúčené 
posúdenia jedného alebo viacerých 
orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na 
ustanovenia iných príslušných právnych 
predpisov EÚ.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ga (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia:
„ga) ‚spoločný postup‘: v rámci 
spoločného postupu príslušný orgán vydá 
jedno posúdenie vplyvu na životné 
prostredie, v ktorom budú zlúčené 
posúdenia jedného alebo viacerých 
orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na 
ustanovenia iných príslušných právnych 
predpisov EÚ.“

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno bd (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia:
„gd) ‚zjednodušenie‘ znamená zníženie 
počtu formulárov, vytvorenie spoločných 
postupov alebo koordinačných nástrojov s 
cieľom zlúčiť posúdenia vypracované 
niekoľkými orgánmi. Znamená to 
stanovenie spoločných kritérií, skrátenie 
procesu predkladania správ a posilnenie 
objektívnych a vedeckých hodnotení.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno bb (nové)
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia:
„gb) ‚zjednodušenie‘ znamená zníženie 
počtu formulárov, vytvorenie spoločných 
postupov a koordinačných nástrojov s 
cieľom zlúčiť posúdenia vypracované 
príslušnými orgánmi. Zjednodušenie 
znamená aj stanovenie spoločných 
kritérií, skrátenie lehôt na predkladanie 
správ a posilnenie objektívnych 
a vedeckých hodnotení.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 2 sa dopĺňa táto definícia:
„ga) ‚nezávislý‘ znamená byť schopný 
zaručiť technickú alebo vedeckú 
objektivitu, bez usmerňovania alebo 
ovplyvňovania zo strany navrhovateľa, 
príslušného orgánu alebo správneho 
orgánu na národnej, regionálnej, či 
miestnej úrovni.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Elisabetta Gardini
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
účinky na tieto účely.

3. Členské štáty sa v každom jednotlivom 
prípade môžu rozhodnúť neuplatňovať túto 
smernicu na projekty určené výlučne na 
účely národnej obrany alebo civilnej 
ochrany, ak sa domnievajú, že takéto 
uplatňovanie by malo na tieto účely
nepriaznivý vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
účinky na tieto účely.

3. Členské štáty sa v každom jednotlivom 
prípade a pokiaľ to stanovujú vnútroštátne 
právne predpisy, môžu rozhodnúť
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
určené výlučne na účely národnej obrany, 
ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie 
by malo na tieto účely nepriaznivý vplyv.

Or. en

Odôvodnenie

Výnimka týkajúca sa projektov, ktorých jediným účelom je reagovať na mimoriadne situácie v 
oblasti civilnej ochrany, sa vkladá do článku 2 ods.4.
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Pozmeňujúci návrh 131
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
účinky na tieto účely.

3. Členské štáty sa v každom jednotlivom 
prípade a pokiaľ to stanovujú vnútroštátne 
právne predpisy, môžu rozhodnúť
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
určené výlučne na účely národnej obrany, 
ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie 
by malo na tieto účely nepriaznivý vplyv, a 
za predpokladu, že obyvateľstvo nie je 
vystavené závažnému zdravotnému riziku.

Or. es

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto smernica sa nevzťahuje na 
projekty, ktorých podrobnosti sú upravené 
osobitným vnútroštátnym právnym 
predpisom, pokiaľ sa ciele tejto smernice 
vrátane poskytovania informácií dosiahli 
prostredníctvom legislatívneho procesu. 
Členské štáty každé dva roky od dátumu 
uvedeného v článku 2 ods. 1 smernice 
XXX [OPOCE uveďte číslo tejto 
smernice] informujú Komisiu 
o uplatňovaní tohto ustanovenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento odsek umožňuje odchýliť sa od uplatňovania smernice len s obmedzenými procesnými 
zárukami. Hoci väčšina členských štátov túto výnimku nevyužíva, mohla by zásadným 
spôsobom ohroziť vykonávanie smernice.

Pozmeňujúci návrh 133
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto smernica sa nevzťahuje na 
projekty, ktorých podrobnosti sú upravené 
osobitným vnútroštátnym právnym 
predpisom, pokiaľ sa ciele tejto smernice 
vrátane poskytovania informácií dosiahli 
prostredníctvom legislatívneho procesu. 
Členské štáty každé dva roky od dátumu 
uvedeného v článku 2 ods. 1 smernice 
XXX [OPOCE uveďte číslo tejto 
smernice] informujú Komisiu 
o uplatňovaní tohto ustanovenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Elisabetta Gardini

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto smernica sa nevzťahuje na 
projekty, ktorých podrobnosti sú upravené
osobitným vnútroštátnym právnym 
predpisom, pokiaľ sa ciele tejto smernice 

4. Táto smernica sa nevzťahuje na 
projekty, ktorých podrobnosti sú 
schvaľované osobitným vnútroštátnym 
právnym predpisom, pokiaľ sa ciele tejto 
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vrátane poskytovania informácií dosiahli 
prostredníctvom legislatívneho procesu. 
Členské štáty každé dva roky od dátumu 
uvedeného v článku 2 ods. 1 smernice 
XXX [OPOCE uveďte číslo tejto smernice] 
informujú Komisiu o uplatňovaní tohto 
ustanovenia.

smernice vrátane poskytovania informácií 
dosiahli prostredníctvom legislatívneho 
procesu. Členské štáty každé dva roky od 
dátumu uvedeného v článku 2 ods. 1 
smernice XXX [OPOCE uveďte číslo tejto 
smernice] informujú Komisiu o všetkých 
prípadoch, v ktorých uplatnili toto 
ustanovenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ca (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dopĺňa sa tento odsek 4a:
„4a. Táto smernica sa nevzťahuje na 
režimy zavedené v súvislosti s povolením 
vydaným na základe smernice 
2010/75/EÚ ani na režimy potrebné na 
vykonávanie opatrení na prevenciu alebo 
nápravu environmentálnych škôd podľa 
smernice 2004/35/ES.

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je predísť duplicite právnych predpisov a postupov.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„1. Členské štáty prijmú všetky 
potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že 
pred udelením povolenia sa pre všetky 
projekty, ktoré pravdepodobne budú 
mať významný vplyv na životné 
prostredie okrem iného z dôvodu ich 
charakteru, veľkosti alebo umiestnenia, 
bude vyžadovať povolenie a budú 
posúdené z hľadiska ich vplyvov po 
konzultácii s verejnosťou. Príslušný 
orgán pri udeľovaní povolenia v prípade 
potreby stanoví opatrenia na 
monitorovanie významných nepriaznivých 
vplyvov na životné prostredie, ako aj 
zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. 
Tieto projekty sú definované v článku 
4.“

Or. en

Odôvodnenie

Článok 2 ods. 1 je zosúladený s novým znením článku 8 ods. 2, v ktorom sú uvedené opatrenia 
na monitorovanie významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie, ako aj 
zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Okrem toho je posilnená účasť verejnosti.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 

3. V prípade projektov, pri ktorých 
povinnosť uskutočniť posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie vyplýva 
súčasne z tejto smernice, ako aj z iných 
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podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

právnych predpisov Únie, sa členské štáty 
vo vhodných prípadoch usilujú o 
zavedenie koordinovaných alebo 
spoločných postupov, ktoré spĺňajú 
požiadavky príslušných právnych 
predpisov Únie.

Or. de

Odôvodnenie

Koordinované postupy – tak, ako ich navrhuje Komisia, sú skutočne vítané. Členské štáty by 
však mali mať možnosť zvoliť si, ktorý právny základ EÚ považujú za najvhodnejší. Nemalo 
by však dôjsť ku koordinácii „za každú cenu“.

Pozmeňujúci návrh 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty, v prípade ktorých povinnosť
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie vyplýva súčasne z tejto 
smernice, ako aj z iných právnych 
predpisov Únie, môžu podliehať
koordinovaným alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie, 
pokiaľ to orgány príslušného členského 
štátu uznajú za vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločný postup môže celý proces zefektívniť, súčasné znenie však vylučuje iné flexibilné 
riešenia. Povinná koordinácia by samotný proces nezjednodušila ani neurýchlila, vo 
vhodných prípadoch by sa však mala použiť. V niektorých členských štátoch sú do procesu 
posudzovania zapojené súdy a iné orgány ich nemôžu ovplyvňovať.
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Pozmeňujúci návrh 139
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty, v prípade ktorých povinnosť
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie vyplýva súčasne z tejto 
smernice, ako aj z iných právnych 
predpisov Únie, môžu podliehať 
koordinovaným alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty, v prípade ktorých povinnosť
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie vyplýva súčasne z tejto 
smernice, ako aj z iných právnych 
predpisov Únie, môžu podliehať 
koordinovaným alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Chris Davies
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty, v prípade ktorých povinnosť
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie vyplýva súčasne z tejto 
smernice, ako aj z iných právnych 
predpisov Únie, môžu podliehať 
koordinovaným alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Členským štátom by sa mala poskytnúť určitá flexibilita, pokiaľ ide o spôsob, akým chcú plniť 
požiadavky rôznych smerníc EÚ, a to bez toho, aby tým narušili celkové ciele týchto právnych 
predpisov.

Pozmeňujúci návrh 142
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok 
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty, v prípade ktorých povinnosť
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie vyplýva súčasne z tejto 
smernice, ako aj z iných právnych 
predpisov Únie, môžu podliehať 
koordinovaným alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty, v prípade ktorých povinnosť
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie vyplýva súčasne z tejto 
smernice, ako aj z iných právnych 
predpisov Únie, podliehajú koordinovaným
alebo spoločným postupom, ktoré spĺňajú 
požiadavky týchto legislatívnych aktov
Únie:
– smernica 2009/147/ES o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva,
– smernica 2000/60/ES, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva,
– smernica 2010/75/EÚ o priemyselných 
emisiách,
– smernica Rady 92/43/EHS o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 144
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci koordinovaného 
postupu koordinuje rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie, a ktoré vydali 
rôzne orgány bez toho, aby to malo vplyv 
na ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hoci oceňujeme, že cieľom Komisie je zrýchlenie a zefektívnenie rozhodovacieho procesu, 
nemôžeme podporiť povinné zavedenie spoločného postupu alebo koordinovaného postupu 
posudzovania. Zmenená smernica by mala členským štátom umožniť uplatniť taký 
rozhodovací proces, ktorý zodpovedá potrebám konkrétneho projektu. Znamená to, že členské 
štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o tom, či bude potrebám konkrétneho projektu 
vyhovovať neparalelný alebo paralelný postup, spoločný či samostatný postup.

Pozmeňujúci návrh 145
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci koordinovaného 
postupu koordinuje rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie, a ktoré vydali 
rôzne orgány bez toho, aby to malo vplyv 
na ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Únie.

Pokiaľ projekt podlieha koordinovanému 
postupu, príslušný orgán koordinuje rôzne 
individuálne posúdenia vyžadované 
príslušnými právnymi predpismi Únie a 
vydané rôznymi orgánmi bez toho, aby to 
malo vplyv na ustanovenia, ktoré sú 
v rozpore s ustanoveniami uvedenými 
v iných príslušných právnych predpisoch 
Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci koordinovaného 
postupu koordinuje rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie, a ktoré vydali 
rôzne orgány bez toho, aby to malo vplyv 
na ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Únie.

Príslušný orgán v rámci koordinovaného 
postupu koordinuje rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie a vydané 
rôznymi orgánmi bez toho, aby to malo 
vplyv na iné príslušné právne predpisy
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci koordinovaného 
postupu koordinuje rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie, a ktoré vydali 
rôzne orgány bez toho, aby to malo vplyv 
na ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Únie.

Príslušný orgán/príslušné orgány v rámci 
koordinovaného postupu 
koordinuje/koordinujú rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie a vydané 
rôznymi orgánmi bez toho, aby to malo 
vplyv na ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v iných 
príslušných právnych predpisoch Únie.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 148
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci spoločného 
postupu vydá jedno posúdenie vplyvu na 
životné prostredie, ktoré bude zahŕňať 
posúdenia jedného alebo viacerých 
orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na 
ustanovenia v iných relevantných 
právnych predpisoch Únie, ktoré sú s 
týmto v rozpore.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V zásade síce súhlasíme s tým, že treba vyriešiť duplicitu posudzovaní a všetkých ďalších 
záležitostí, ktoré sú prekážkou bezproblémového priebehu rozhodovacieho procesu alebo ho 
spomaľujú, zmenená smernica však musí umožniť, aby projekty mohli vznikať vo viacerých 
fázach, a uznať, že v rôznych fázach a rôznych obdobiach sa v prípade akéhokoľvek 
konkrétneho projektu môže vyžadovať povolenie od rôznych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 149
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci spoločného 
postupu vydá jedno posúdenie vplyvu na 
životné prostredie, ktoré bude zahŕňať 
posúdenia jedného alebo viacerých 
orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na 
ustanovenia v iných relevantných právnych 
predpisoch Únie, ktoré sú s týmto 

Pokiaľ projekt podlieha spoločnému 
postupu, príslušný orgán vydá jedno 
posúdenie vplyvu na životné prostredie, 
ktoré bude zahŕňať posúdenia jedného 
alebo viacerých orgánov, bez toho, aby to 
malo vplyv na ustanovenia v iných 
príslušných právnych predpisoch Únie, 
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v rozpore. ktoré sú s týmto v rozpore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán v rámci spoločného 
postupu vydá jedno posúdenie vplyvu na 
životné prostredie, ktoré bude zahŕňať 
posúdenia jedného alebo viacerých 
orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na 
ustanovenia v iných relevantných právnych 
predpisoch Únie, ktoré sú s týmto 
v rozpore.

Príslušný(-é) orgán(-y) v rámci spoločného 
postupu vydá(-jú) jedno posúdenie vplyvu 
na životné prostredie, ktoré bude zahŕňať 
posúdenia jedného alebo viacerých 
orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na 
ustanovenia v iných relevantných právnych 
predpisoch Únie, ktoré sú s týmto 
v rozpore.

Or. de

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, 
ktorý bude zodpovedný za uľahčovanie 
postupu udeľovania povolenia pre každý 
projekt.“

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Koordinované postupy tak, ako ich navrhuje Komisia, sú skutočne vítané. Členské štáty by 
však mali mať možnosť zvoliť si, ktorý právny základ EÚ považujú za najvhodnejší. Nemalo 
by však dôjsť ku koordinácii „za každú cenu“.

Pozmeňujúci návrh 152
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, 
ktorý bude zodpovedný za uľahčovanie 
postupu udeľovania povolenia pre každý 
projekt.“

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 153
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, 
ktorý bude zodpovedný za uľahčovanie 
postupu udeľovania povolenia pre každý 
projekt.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnako by sa určenie jedného orgánu malo ponechať na členské štáty, aby príslušné orgány 
mohli byť štruktúrované a organizované spôsobom, ktorý dáva zmysel z hľadiska jednotlivých 
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národných systémov, legislatívnych rámcov a najmä projektov. Postačuje, že sa v zmenenej 
smernici uvádza, že nenamieta proti spoločnému postupu alebo koordinovanému postupu 
v prípade, že členské štáty uznajú, že takýto spoločný postup alebo koordinácia zodpovedajú 
potrebám konkrétneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 154
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, ktorý 
bude zodpovedný za uľahčovanie postupu
udeľovania povolenia pre každý projekt.

Členské štáty môžu vymenovať jeden 
orgán, ktorý uľahčí postup udeľovania 
povolenia pre každý projekt.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 155
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, ktorý 
bude zodpovedný za uľahčovanie postupu 
udeľovania povolenia pre každý projekt.

Členské štáty môžu vymenovať jeden 
orgán, ktorý bude zodpovedný za 
uľahčovanie postupu udeľovania povolenia 
pre každý projekt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, ktorý 
bude zodpovedný za uľahčovanie postupu 
udeľovania povolenia pre každý projekt.

Členské štáty môžu vymenovať jeden 
orgán, ktorý bude zodpovedný za 
uľahčovanie postupu udeľovania povolenia 
pre každý projekt.

Or. en

Odôvodnenie

Členským štátom by sa mala poskytnúť určitá flexibilita, pokiaľ ide o spôsob, akým chcú plniť 
požiadavky rôznych smerníc EÚ, a to bez toho, aby tým narušili celkové ciele týchto právnych 
predpisov.

Pozmeňujúci návrh 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymenujú jeden orgán, ktorý 
bude zodpovedný za uľahčovanie postupu 
udeľovania povolenia pre každý projekt.

Členské štáty vymenujú jeden orgán, ktorý 
bude zodpovedný za uľahčovanie 
posudzovania vplyvu na životné prostredie
postupu pre každý projekt.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 158
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade všetkých posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie navrhovateľ 
v environmentálnej správe preukáže, že 
boli zohľadnené akékoľvek ďalšie právne 
predpisy Únie týkajúce sa navrhovaného 
vývoja, v súvislosti s ktorým sa požaduje 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité naznačiť, že rozsah environmentálnej správy by mal byť v súlade s celkovými 
cieľmi právnych predpisov EÚ, ktoré sa vzťahujú na posudzovania vplyvov na životné 
prostredie.

Pozmeňujúci návrh 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 2 sa odsek 4 mení takto:
“4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 
môžu členské štáty vo výnimočných 
prípadoch určitý projekt úplne alebo 
čiastočne vyňať z ustanovení tejto 
smernice.
Na tento účel musia členské štáty stanoviť 
prahy oslobodenia v prípade projektov, 
ktoré nemajú významný vplyv na životné 
prostredie, s cieľom znížiť preťaženie 
oddelení zaoberajúcich sa danou vecou 
a zabezpečiť istotu tým, ktorí tieto 
projekty uskutočňujú, a to tým, že sa 
umožní ich realizácia v primeraných 
a zvládnuteľných termínoch.“
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Or. fr

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 2 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 
môžu členské štáty vo výnimočných 
prípadoch, ak to ustanovuje vnútroštátne 
právo, určitý projekt, ktorý slúži výlučne 
na účely civilnej ochrany, úplne alebo 
čiastočne vyňať z ustanovení tejto 
smernice, pokiaľ by takéto uplatňovanie 
malo nepriaznivý vplyv na tieto účely.
V tomto prípade členské štáty:
-a) informujú dotknutú verejnosť 
a konzultujú s ňou;
a) zvážia, či nie je vhodná iná forma 
posudzovania;
b) sprístupnia dotknutej verejnosti 
informácie získané pri iných formách 
posudzovania uvedených v bode a), 
informácie týkajúce sa rozhodnutia 
o udelení výnimky a dôvody jej 
udelenia;
c) pred udelením súhlasu oznámia 
Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie 
výnimky a poskytnú jej, ak je to možné, 
informácie, ktoré sprístupnili svojim 
štátnym príslušníkom.
Komisia bezodkladne postúpi prijaté 
dokumenty ostatným členským štátom.
Komisia bude každoročne podávať 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
o uplatňovaní tohto odseku.“
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Or. en

Odôvodnenie

Výnimka stanovená v článku 1 ods. 3 týkajúca sa projektov, ktorých jediným účelom je 
reagovať na mimoriadne situácie v oblasti civilnej ochrany, sa vkladá do článku 2 ods.4. 
Okrem toho je posilnená účasť verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 161
Franco Bonanini

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 
môžu členské štáty vo výnimočných 
prípadoch určitý projekt úplne alebo 
čiastočne vyňať z ustanovení tejto 
smernice. V takom prípade členské 
štáty:
-a) vedú konzultácie s dotknutou 
verejnosťou, pričom zabezpečujú 
primerané zastúpenie sociálnych 
a hospodárskych kategórií, ktoré sú 
prítomné v prostredí zasiahnutom daným 
zámerom;
a) zvážia, či nie je vhodná iná forma
posudzovania;
b) sprístupnia dotknutej verejnosti 
informácie získané pri iných formách 
posudzovania uvedených v bode a), 
informácie týkajúce sa rozhodnutia 
o udelení výnimky a dôvody jej 
udelenia;
c) pred udelením súhlasu oznámia 
Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie 
výnimky a poskytnú jej, ak je to možné, 
informácie, ktoré sprístupnili svojim 
štátnym príslušníkom.
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Komisia bezodkladne postúpi prijaté 
dokumenty ostatným členským štátom. 
Komisia bude každoročne podávať 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
o uplatňovaní tohto odseku.“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 162
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 2 sa prvý pododsek odseku 4 
nahrádza takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 
môžu členské štáty vo výnimočných 
prípadoch a iba po konzultáciách 
s verejnosťou určitý projekt úplne alebo 
čiastočne vyňať z ustanovení tejto 
smernice.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 2 sa prvý pododsek odseku 
4 nahrádza takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 
ods. 1 (nový) a článok 7, môžu členské 
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štáty vo výnimočných prípadoch určitý 
projekt úplne alebo čiastočne vyňať 
z ustanovení tejto smernice.“

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom je iba vložiť výraz „článok 6 ods. 1 (nový)“, aby sa zabezpečil súlad s pozmeňujúcim 
návrhom, pričom verejnosť bude mať právo požiadať o posúdenie vplyvu na životné 
prostredie v prípade daného projektu, ktorý vzbudzuje obavy, a na tento účel využiť opatrenia 
zamerané na aktívnu účasť jednotlivcov, miestnych orgánov alebo organizácií.

Pozmeňujúci návrh 164
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie identifikuje, opíše a posúdi 
náležitým spôsobom, pri každom prípade 
jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 11, 
priame a nepriame významné vplyvy 
projektu na tieto faktory:

Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie, pri každom prípade jednotlivo, 
v súlade s článkami 5 až 10 a náležitým 
spôsobom identifikuje a opíše relevantné
priame a nepriame vplyvy projektu na tieto 
faktory a posúdi ich, ak sú tieto vplyvy 
významné:

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie výrazu „významné“ je vítané, pretože sa tým objasňuje, že posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie by sa malo zameriavať na tie hľadiská životného prostredia, ktoré by 
mohli byť výrazne zasiahnuté. Výraz „relevantné“ objasňuje, že posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie by sa malo vzťahovať len na relevantné vplyvy. Odkazom na príslušné 
články smernice by mal byť odkaz na články 5 až 10 namiesto článkov 4 až 11, pretože 
overovanie (článok 4) ani prístup k spravodlivosti (článok 11) nie sú súčasťou posudzovania 
vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 165
Sandrine Bélier
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie identifikuje, opíše a posúdi 
náležitým spôsobom, pri každom prípade 
jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 11, 
priame a nepriame významné vplyvy 
projektu na tieto faktory:

Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie identifikuje, opíše a posúdi 
náležitým spôsobom, pri každom prípade 
jednotlivo a s ohľadom na východiskový 
stav životného prostredia a v súlade 
s článkami 4 až 11, priame a nepriame 
významné vplyvy projektu na tieto faktory:

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice 
Rady 92/43/EHS(*) a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES;

a) ľudí, živočíšstvo a rastlinstvo;

Or. de

Odôvodnenie

Treba zachovať znenie súčasnej smernice o EIA. Nové navrhované pojmy sú príliš neurčité 
a žiadnym zrejmým spôsobom nesúvisia so skutočnými projektmi.

Pozmeňujúci návrh 167
Marianne Thyssen
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice
Rady 92/43/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES;

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie;
živočíšstvo, rastlinstvo a biodiverzitu 
s osobitným dôrazom na biotopy a druhy 
chránené podľa smerníc 92/43/EHS 
a 2009/147/ES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice 
Rady 92/43/EHS(*) a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a živočíšstvo a rastlinstvo s osobitným 
dôrazom na biotopy a druhy chránené 
podľa smernice Rady 92/43/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES;

Or. it

Odôvodnenie

Preformulovanie na základe existujúceho znenia.

Pozmeňujúci návrh 169
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice 
Rady 92/43/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES;

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu a prípadne s osobitným 
dôrazom na biotopy a druhy chránené 
podľa smernice Rady 92/43/EHS 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES;

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice 
Rady 92/43/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES;

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie 
a biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice 
Rady 92/43/EHS, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES 
a smernice 2000/60/ES1;
_______________
1 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Vložila sa rámcová smernica o vode.

Pozmeňujúci návrh 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
2011/92/ES
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) pôdu, vodu, vzduch, klímu a krajinu;

Or. de

Odôvodnenie

Nemalo by sa meniť súčasné znenie smernice. Nové navrhované pojmy sú príliš neurčité 
a môžu vyvolať právnu neistotu, čo sa týka vykonávania smernice. Rozsah posudzovania 
vplyvov na životné prostredie by bol nakoniec nejasný. Mali by sa zachovať v súčasnosti 
používané pojmy. Vplyv na zmenu klímy je už zahrnutý v písmenách d) a e).

Pozmeňujúci návrh 172
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) pôdu, vodu, vzduch a klímu;

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „územie“ by sa mal vypustiť, pretože v súlade s článkom 192 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní EÚ patrí využívanie územia do právomoci členských štátov. Navrhovatelia 
miestneho projektu nemôžu posúdiť účinky na globálnu zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh 173
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) pôdu, vodu, vzduch a zmenu klímy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 174
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a klímu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a klímu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 176
Sandrine Bélier
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdu, pôdne podložie, vodu, 
vzduch, klímu a zmenu klímy a prírodné 
zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdne podložie, pôdu, vodu, 
vzduch a zmenu klímy;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy (z hľadiska emisií skleníkových 
plynov);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 179
Christa Klaß
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pôdu, ktorá sa využíva 
v poľnohospodárstve a lesníctve;

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s podmienkami návrhu Komisie bude po prvýkrát vykonaná kontrola vplyvu projektu 
na pôdu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Cieľ ochrany pôdy by sa však 
nemal týkať iba čisto kvalitatívneho environmentálneho aspektu úrodnosti pôdy, ale mal by sa 
rozšíriť aj o ochranu dostatočných plôch pozemkov používaných na poľnohospodárstvo a 
lesníctvo.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu;

c) hmotný majetok a kultúrne dedičstvo;

Or. de

Odôvodnenie

Nemalo by sa meniť súčasné znenie smernice. Nové navrhované pojmy sú príliš neurčité 
a môžu vyvolať právnu neistotu, čo sa týka vykonávania smernice. Rozsah posudzovania 
vplyvov na životné prostredie by bol nakoniec nejasný.

Pozmeňujúci návrh 181
Struan Stevenson
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu;

c) hmotný majetok (vrátane vplyvov na 
hodnoty majetku), kultúrne dedičstvo 
a krajinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu;

c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu v súlade s článkom 3 ZEÚ, ako aj 
s článkami 36 a 167 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu;

c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu v súlade s článkom 3 ZEÚ;

Or. en



AM\936759SK.doc 71/74 PE510.827v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 184
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť 
faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) 
a prírodné a človekom spôsobené riziká 
katastrof.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť 
faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) 
a prírodné a človekom spôsobené riziká 
katastrof.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Dosah prírodných katastrof sa veľmi ťažko predpovedá a nemožno ho v uspokojivej miere 
určiť.

Pozmeňujúci návrh 186
Marianne Thyssen
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť 
faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) 
a prírodné a človekom spôsobené riziká 
katastrof.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Návrhom sa zavádza expozícia, zraniteľnosť a odolnosť faktorov uvedených v písmenách a), 
b) a c) a prírodné a človekom spôsobené riziká katastrof. Týmto sa rozširuje rozsah 
pôsobnosti smernice za hranice záležitostí životného prostredia, čo môže spôsobiť, že sa 
environmentálne správy stanú komplexnejšie, nákladnejšie a zdĺhavejšie, a vyvolať zdvojenie 
požiadaviek iných európskych právnych predpisov, ako je smernica Seveso III (o kontrole 
nebezpečenstiev veľkých havárií), napríklad vo vzťahu k posudzovaniu zariadení, u ktorých je 
vyššie riziko katastrofy.

Pozmeňujúci návrh 187
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť 
faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) 
a prírodné a človekom spôsobené riziká 
katastrof.

e) expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť 
faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) 
a pravdepodobné prírodné a človekom 
spôsobené riziká katastrof za predpokladu, 
že takéto posudzovanie požadujú 
existujúce právne predpisy EÚ alebo 
medzinárodné dohovory.

Or. en
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Odôvodnenie

Nedáva zmysel uplatňovať túto požiadavku na všetky projekty, na ktoré sa vzťahuje smernica, 
pretože pre mnohé z nich by to bolo príliš zaťažujúce. Na projekty, ktoré sú vystavené 
katastrofám alebo sú potenciálne ohrozené, sa vzťahujú iné právne predpisy EÚ alebo 
medzinárodné dohovory.

Pozmeňujúci návrh 188
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) na základe faktorov uvedených 
v nových písmenách a), b) a c) treba 
náležité zohľadniť významný vplyv 
na životné prostredie v podobe rizík 
prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených človekom, ktoré súvisia 
s daným projektom; posudzujú sa tie 
udalosti, ktoré možno odôvodnene 
označiť ako charakteristické pre daný 
druh projektu. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v prípade daného projektu alebo 
zariadenia dôjde v súlade s kritériom 
najlepších dostupných technológií 
k štandardizácii dostupných postupov, 
príslušný orgán musí túto štandardizáciu 
zohľadniť a posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie zamerať 
na umiestnenie zariadenia alebo projektu.
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Or. es


