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Pozměňovací návrh 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. S výhradou čl. 2 odst. 4 určí členské 
státy pro záměry uvedené v příloze II, 
zda záměr podléhá posouzení v souladu 
s články 5 až 10. Členské státy provedou 
toto určení po konzultaci s veřejností a na 
základě:
a) přezkoumání každého jednotlivého 
případu;
nebo 
b) prahových hodnot nebo kritérií 
stanovených členským státem.
Členské státy se mohou rozhodnout 
používat oba postupy uvedené v 
písmenech a) a b).“

Or. en

Odůvodnění

Stanovují-li členské státy, zda má záměr podléhat posouzení, a to jak u každého jednotlivého 
případu nebo podle prahových hodnot či kritérií uvedených v příloze II, je nutné zajistit účast 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 191
Sandrine Bélier

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

-a) v odstavci 2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy se mohou rozhodnout 
používat oba postupy uvedené v 
písmenech a) a b). U postupu podle bodu 
b) členské státy zajistí, aby prahové 
hodnoty či kritéria byly konzultovány s 
veřejností.“

Or. en

Pozměňovací návrh 192
João Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy se mohou rozhodnout 
používat oba postupy uvedené v 
písmenech a) a b). U postupu podle bodu 
b) musí být stanovení prahových hodnot či 
kritérií konzultováno s veřejností.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

3. Pro záměry uvedené v příloze II, je-li to 
nutné a vhodné, oznamovatel poskytne 
informace o povaze projektu, jeho 
potenciálním vlivu na životní prostředí a o 
zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a 
snížit významný vliv.

Or. de

Odůvodnění

Množství informací, které by oznamovatel měl poskytnout pro zjišťovací řízení podle přílohy
II A, znamená, že množství informací požadovaných podle stávající směrnice o posuzování 
vlivů na životní prostředí by značně vzrostlo. To by však bylo v rozporu se samotným cílem 
zjišťovacího řízení. Příloha II.A by tudíž měla být vypuštěna, jelikož množství informací, které 
má oznamovatel poskytnout pro zjišťovací řízení u každého případu zvlášť, by nemělo být 
navýšeno.

Pozměňovací návrh 194
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

3. Pro záměry uvedené v příloze II, u nichž 
je podle právních předpisů členských států 
nutné provést přezkoumání každého 
případu zvlášť nebo které splňují prahové 
hodnoty či kritéria stanovená členskými 
státy v souladu s odstavcem 2, 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu a jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

Or. en
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Odůvodnění

Zjišťovací řízení by nemělo zahrnovat analýzu, která je stejně zevrubná jako posouzení vlivů 
na životní prostředí. Oznamovatel by neměl být nucen provést posouzení vlivů na životní 
prostředí, aby mohl projít posouzením vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu a o jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

Or. en

Odůvodnění

Zjišťovací řízení stanoví, zda je nutné provést posouzení vlivů na životní prostředí, a nemělo 
by s sebou nést nadměrnou zátěž. Na základě informací předložených oznamovatelem orgány 
v každém případě zvlášť vyhodnotí, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí.
Pokud ano, musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 196
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro záměry uvedené v příloze II 3. Pro záměry uvedené v příloze II 
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oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, o něž mohou příslušné orgány 
požádat, je upřesněn v příloze II.A.

Or. fr

Odůvodnění

Není nutné kritéria uplatňovat plošně, neboť v některých případech již má příslušný orgán
určité informace k dispozici.

Pozměňovací návrh 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

3. Pro záměry uvedené v příloze II, u nichž 
je podle právních předpisů členských států 
nutné provést přezkoumání každého 
případu zvlášť nebo které splňují prahové 
hodnoty či kritéria stanovená členskými 
státy v souvislosti s odstavcem 2, 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

Or. pl

Pozměňovací návrh 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

3. Pro záměry uvedené v příloze II, které 
jsou předloženy k přezkoumání každého 
jednotlivého případu podle čl. 4 odst. 2, 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

Or. fr

Odůvodnění

Tento odstavec by mohl vzbudit dojem, že oznamovatelé by příslušnému orgánu měli 
poskytnout informace o povaze záměru a o jeho možném vlivu na životní prostředí u všech
záměrů spadajících do přílohy II, včetně těch, na něž se vztahují prahové hodnoty nebo 
kritéria pro vyloučení. Z obecného hlediska by to znamenalo, že přezkoumání každého 
jednotlivého případu by se provádělo u všech záměrů, s tím, že první fáze by byla povinná pro 
všechny záměry spadající do přílohy II a druhá fáze by platila pouze pro záměry, na něž se 
nevztahují prahové hodnoty nebo kritéria pro vyloučení.

Pozměňovací návrh 199
João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 

3. Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
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informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A. Tyto informace 
jsou zpřístupněny veřejnosti před 
provedením určení pro účely odstavce 2, 
které bude zveřejněno na internetu, čímž 
se posílí transparentnost a dostupnost pro 
veřejnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství informací, které mají být 
poskytnuty příslušnému orgánu ve 
zjišťovacím řízení, je co nejnižší a
omezuje se na klíčové aspekty, které 
orgánu umožní zjistit, zda je záměr 
uskutečnitelný, a navrhnout změny či 
alternativy.

Or. es

Odůvodnění

Cílem fáze, která předchází záměru, je omezit časový rámec a rozsah zjišťovacího řízení a 
poskytnout oznamovateli první odpověď, zda je záměr uskutečnitelný nebo ne, čímž rovněž 
ušetří jeho náklady na vypracování. Součástí této fáze, která předchází záměru, nesmí být 
úplné posouzení vlivu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán vydá odpověď na 
zjišťovací řízení v krátkém časovém 
rámci, který nepřesáhne osm měsíců.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné zkrátit dobu, v níž příslušný orgán reaguje na zjišťovací řízení, aby se urychlila 
fáze, která představuje pouze předběžný krok.

Pozměňovací návrh 202
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci zjišťovacího řízení poskytne
oznamovatel souhrnné popisy ve vztahu k 
informacím, které mají být poskytnuty
podle přílohy II.A.

Or. fr

Odůvodnění

V době, kdy probíhá zjišťovací řízení, jsou studie a záměry ve svých počátcích. Aniž by to
jakýmkoli způsobem ovlivnilo výsledek tohoto řízení, oznamovatelé by měli být povinni 
poskytovat pouze to, co je v této fázi nezbytně nutné. Cílem zjišťovacího řízení je zjistit, zda je
nutné provést posouzení vlivu záměru na životní prostředí, nikoli zajistit, aby ho oznamovatel 
provedl.

Pozměňovací návrh 203
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 jsou 
brána v úvahu relevantní kritéria pro 
výběr uvedená v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Pozměňovací návrh 204
Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu příslušná kritéria 
pro výběr týkající se povahy a umístění 
záměru a jeho možného vlivu na životní 
prostředí. Podrobný seznam kritérií výběru
je upřesněn v příloze III.

Or. en
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Odůvodnění

Příslušný orgán by měl brát v úvahu pouze kritéria pro výběr, která mají význam pro daný 
záměr.

Pozměňovací návrh 205
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mohou být použita, je upřesněn v příloze 
III.

Or. fr

Odůvodnění

Není nutné kritéria uplatňovat plošně, neboť v některých případech již má příslušný orgán
určité informace k dispozici.

Pozměňovací návrh 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
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příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.

příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být zohledněna, je upřesněn v příloze 
III.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech nemají všechna kritéria pro daný záměr význam. Není tedy důvod
žádat, aby oznamovatel předložil úplný seznam.

Pozměňovací návrh 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v případě potřeby v úvahu 
kritéria pro výběr týkající se povahy a 
umístění záměru a jeho možného vlivu na 
životní prostředí. Podrobný seznam kritérií 
výběru, která mají být použita, je upřesněn 
v příloze III.

Or. de

Odůvodnění

Úsilí, které je vynaloženo na zkoumání a posuzování daného záměru, by mělo být přiměřené.
Použití seznamů kritérií pro posouzení by nemělo být povinné; kritéria by se měla použít 
pouze v případech, kdy mají pro daný záměr a pro jeho předpokládaný vliv na životní 
prostředí význam.
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Pozměňovací návrh 208
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci zjišťovacího řízení poskytne 
oznamovatel souhrnné popisy, které z 
hlediska poskytovaných informací 
nepřesáhnou rámec požadavků 
vyplývajících z přílohy II.A.

Or. fr

Odůvodnění

V době, kdy probíhá zjišťovací řízení, jsou studie a záměry ve svých počátcích. Aniž by to
jakýmkoli způsobem ovlivnilo výsledek tohoto řízení, oznamovatelé by měli být povinni 
poskytovat pouze to, co je v této fázi nezbytně nutné. Cílem zjišťovacího řízení je zjistit, zda je
nutné provést posouzení vlivu záměru na životní prostředí, nikoli zajistit, aby ho oznamovatel 
provedl.

Pozměňovací návrh 209
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně s 
ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

5. Příslušný orgán provede určení podle 
odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem podle 
odstavce 3 a případně s ohledem na 
výsledky studií, předběžného ověřování či 
posouzení vlivů na životní prostředí, jež 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.
Určení podle odstavce 2:

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit soulad s odstavcem 2 se pojem „rozhodnutí“ nahrazuje pojmem „určení“. Je 
třeba vložit odkaz na článek 4.3.

Pozměňovací návrh 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně s 
ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 po konzultaci s veřejností 
a na základě posouzení informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
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2:

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, s nimiž je 
obeznámen, předběžného ověřování či 
posouzení vlivů na životní prostředí, jež 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.
Rozhodnutí podle odstavce 2:

Or. de

Odůvodnění

Posouzení orgánem by mělo vycházet pouze ze studií, s nimiž je obeznámen. Obecné odvolání 
na výsledky s sebou může nést problémy, jelikož jejich rozsah není jasně určen.

Pozměňovací návrh 213
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
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s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Příslušný orgán může 
rozhodnout, že záměr uvedený v příloze II 
nepodléhá posouzení podle článků 5 až 10 
pouze tehdy, je-li řádně doložena 
neexistence pravděpodobných 
významných vlivů daného záměru na 
životní prostředí. Rozhodnutí podle 
odstavce 2:

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie, a na veškeré stížnosti
předložené dotčenou veřejností nebo
příslušnými místními orgány. Rozhodnutí 
podle odstavce 2:

Or. es

Odůvodnění

Tento odstavec článku 4 se týká rozhodnutí, která mají být přijata na úrovni členských států, a 
tudíž je obzvláště důležité, aby byla zajištěna účast dotčené veřejnosti. Pojem „připomínky“, 
který zpravodajka použila v pozměňovacím návrhu 22, byl změněn na „stížnosti“.
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Pozměňovací návrh 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvede, jak byla zohledněna kritéria 
stanovená v příloze III;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto pravidlo je nepřiměřené a způsobuje zvýšení administrativní zátěže. Mimo to rovněž 
hrozí nárůst počtu sporů.

Pozměňovací návrh 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obsahuje popis zamýšlených opatření 
k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli 
významných vlivů na životní prostředí, 
pokud je rozhodnuto, že není třeba provést 
posouzení vlivů na životní prostředí podle 
článků 5 až 10;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zjišťovací řízení stanoví, zda je nutné provést posouzení vlivů na životní prostředí, a nemělo 
by s sebou nést nadměrnou zátěž. Na základě informací předložených oznamovatelem orgány 
v každém případě zvlášť vyhodnotí, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí.
Pokud ano, musí být provedeno posouzení vlivů na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 217
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obsahuje popis zamýšlených opatření 
k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli 
významných vlivů na životní prostředí, 
pokud je rozhodnuto, že není třeba provést 
posouzení vlivů na životní prostředí podle 
článků 5 až 10;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 218
João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) musí být zveřejněno. d) musí být zveřejněno, s tím, že jsou 
řádně zohledněny připomínky dotčené 
veřejnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 219
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že 
oznamovatel předložil všechny potřebné 
informace. V závislosti na povaze, 
složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další 
tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele 
o důvodech prodloužení a dni, kdy lze 
jeho rozhodnutí očekávat.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení nebo vydá jiné rozhodnutí, jehož 
cílem je dostát požadavkům této směrnice, 
za předpokladu, že oznamovatel předložil 
všechny potřebné informace.

Or. pl

Pozměňovací návrh 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi



AM\937205CS.doc 21/72 PE510.870v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do devadesáti dní od 
žádosti o povolení a za předpokladu, že 
oznamovatel předložil všechny potřebné 
informace.

Or. it

Odůvodnění

Pro úspěšné dokončení celého postupu je klíčový jistý časový rámec.

Pozměňovací návrh 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace.
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dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. de

Odůvodnění

Lhůty by měly být stanoveny zvláštními právními předpisy

Pozměňovací návrh 223
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do třiceti dní od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán jednou prodloužit 
uvedenou lhůtu o dalších třicet dní; v 
takovém případě musí příslušný orgán 
písemně informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

Or. en

Odůvodnění

V této fázi procesu je časový rámec o délce šesti měsíců nepřiměřeně dlouhý. Třicetidenní 
lhůta s možností prodloužení o dalších 30 dnů více odpovídá stávající praxi členských států.

Pozměňovací návrh 224
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o jeden měsíc; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další čtyři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. es
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Pozměňovací návrh 226
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán uvedenou lhůtu prodloužit; 
přiměřený časový rámec prodloužení 
stanoví členské státy s tím, že nesmí 
přesáhnout tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by měla zůstat pravomoc stanovit lhůtu přiměřenou vnitrostátním 
podmínkám.

Pozměňovací návrh 227
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že 
oznamovatel předložil všechny potřebné 
informace. V závislosti na povaze, 

6. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
provedl určení podle odstavce 2 do tří 
měsíců od okamžiku, kdy oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace 
podle odstavce 3. V závislosti na povaze, 
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složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři 
měsíce; v takovém případě musí příslušný 
orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři 
měsíce; v takovém případě musí příslušný 
orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení.

Or. en

Odůvodnění

Výchozím bodem pro časový rámec by měl být okamžik, kdy oznamovatel předloží všechny 
potřebné informace podle odstavce 3. Dále se domníváme, že zjišťovací řízení by mělo být 
odděleno od určení rozsahu. Ve fázi zjišťovacího řízení obvykle není k provedení řádného 
určení rozsahu k dispozici dostatek informací. Mimo to hrozí, že u návrhu, jež oznamovatel 
následně nepostoupí do fáze podání žádosti, by bylo zbytečně provedeno určení rozsahu.

Pozměňovací návrh 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do devadesáti dní od 
žádosti o povolení a za předpokladu, že 
oznamovatel předložil všechny potřebné 
informace. V závislosti na povaze, 
složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán prodloužit uvedenou lhůtu o nejvýše 
devadesát dní; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat, a informovat Komisi
o subjektu a příčinách zpoždění.

Or. en
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Odůvodnění

Pro úspěšné dokončení celého procesu jsou klíčové jasně dané časové rámce a lhůty.
Rozhodnutí, zda má záměr podléhat posouzení, by mělo být vydáno ve lhůtě nejvýše tří 
měsíců, aniž by tato lhůta byla prodloužena kvůli povaze, složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru; načasování celkového posouzení by totiž kvůli tomu mohlo být 
subjektivní.

Pozměňovací návrh 229
Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti 
nebo od dodatků k povolení záměru a za 
předpokladu, že oznamovatel předložil 
všechny potřebné informace. V závislosti 
na povaze, složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři 
měsíce; v takovém případě musí příslušný 
orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
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odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. V 
závislosti na povaze, složitosti, umístění a 
velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o nejvýše tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky pro předkládání 
veškerých požadovaných informací ze 
strany oznamovatele stanoví členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy záměr podléhá 
posouzení vlivů na životní prostředí v 
souladu s články 5 až 10, rozhodnutí 
podle odstavce 2 tohoto článku obsahují 
informace uvedené v čl. 5 odst. 2.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 233
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy záměr podléhá 
posouzení vlivů na životní prostředí v 
souladu s články 5 až 10, rozhodnutí 
podle odstavce 2 tohoto článku obsahují 
informace uvedené v čl. 5 odst. 2.“

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 

1. Musí-li být posouzení dopadu na životní 
prostředí provedeno v souladu s články 5 
až 10, oznamovatel předloží zprávu o 
vlivech na životní prostředí. Zpráva o 
vlivech na životní prostředí obsahuje 
informace a posouzení podrobně 
stanovená v příloze IV. Při přípravě 
zprávy o vlivech na životní prostředí 
oznamovatel zahrne informace, které lze 
důvodně vyžadovat pro kvalifikované 
rozhodování o vlivech navrhovaného 
záměru na životní prostředí, a zohlední:
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navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

a) stanovisko k rozsahu a míře 
podrobnosti informací předložených 
oznamovatelem, které vydá příslušný 
orgán;
b) stávající znalosti a metody posuzování.

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 odst. 1 navržený Komisí by měl být zjednodušen. V této směrnici by mělo být, stejně 
jako v čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/42/ES, výslovně stanoveno, že povinnost předložit zprávu o 
vlivech na životní prostředí lze splnit předložením informací, které byly získány na jiných 
úrovních rozhodovacího procesu nebo v rámci posouzení stanovených jinými právními 
předpisy EU. Komise navrhuje v čl. 5 odst. 1 doplnit umístění záměru d) a technickou 
kapacitu a). Umístění záměru a technickou kapacitu lze uvést v příloze IV, čímž se 
navrhované znění čl. 5 odst. 1 zjednoduší.

Pozměňovací návrh 235
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
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vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu a zvažovaná vhodná 
alternativní řešení. Podrobný seznam 
informací, jež mají být uvedeny ve zprávě 
o vlivech na životní prostředí, je upřesněn 
v příloze IV.

Ve zprávě o vlivech na životní prostředí 
oznamovatel uvede souhrn:
a) významných vlivů záměru na životní 
prostředí;
b) veškerých opatření, která jsou nutná ke 
zmírnění významných vlivů na životní 
prostředí;
c) zda toto zmírnění proběhne skrze 
povahu záměru, požadavky nebo 
podmínky či zákonem danou povinnost;
d) zda budou všechny významné nebo 
potenciální vlivy kontrolovány 
prostřednictvím jiných postupů nad rámec 
posouzení vlivů na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Budou-li oznamovatelé povinni předložit souhrn plánovaných činností zaměřených na 
zmírnění vlivů, přinese to prospěch jak oznamovatelům, tak vnitrostátním orgánům, jelikož 
analýza zprávy o vlivech na životní prostředí bude díky tomu jasnější.

Pozměňovací návrh 236
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit úlohy oznamovatele a veřejného orgánu.

Pozměňovací návrh 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
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životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu a alternativní řešení 
navrhovaného záměru. Podrobný seznam 
informací, jež mají být uvedeny ve zprávě 
o vlivech na životní prostředí, je upřesněn 
v příloze IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
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a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu a alternativní řešení 
navrhovaného záměru. Podrobný seznam 
informací, jež mají být uvedeny ve zprávě 
o vlivech na životní prostředí, je upřesněn 
v příloze IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, popis vhodných 
alternativních řešení přizpůsobených 
navrhovanému záměru a jeho zvláštním 
rysům a rozhodnutí, do jaké míry je 
některé záležitosti (včetně hodnocení 
náhradních řešení) lépe řešit na různých 
úrovních, a to i na úrovni plánování, nebo 
na základě jiných požadavků na 
posuzování. Podrobný seznam informací, 
jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech 
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zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

na životní prostředí, je upřesněn v příloze 
IV.

Or. it

Pozměňovací návrh 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, nástin vhodných 
alternativních řešení, která se vztahují 
konkrétně k navrhovanému záměru, a 
rozhodnutí, do jaké míry je některé 
záležitosti (včetně hodnocení náhradních 
řešení) lépe řešit na různých úrovních, a to 
i na úrovni plánování, nebo na základě 
jiných požadavků na posuzování. Podrobný
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Christa Klaß
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu a alternativní řešení 
navrhovaného záměru, která zváží 
oznamovatel. Podrobný seznam informací, 
jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech 
na životní prostředí, je upřesněn v příloze 
IV.

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
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články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, vhodná alternativní řešení,
která zvažovaná oznamovatelem, jimiž by 
s ohledem na zvláštní rysy projektu bylo 
možné stejnou měrou dosáhnout hlavních 
cílů, a rozhodnutí, do jaké míry je některé 
záležitosti (včetně hodnocení náhradních 
řešení) lépe řešit na různých úrovních, a to 
i na úrovni plánování, nebo na základě 
jiných požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

Or. de

Odůvodnění

Při posuzování vlivů na životní prostředí je důležité zvážit „vhodná“ alternativní řešení, musí 
však být jasně dáno, která řešení jsou „vhodná“. Hlavní a dílčí cíle záměru stanovuje 
oznamovatel, nikoli schvalovací orgán, který tudíž nemůže určit ani „vhodné“ alternativy.
Zvažování různých záměrů/umístění probíhá pouze na úrovni regionálního plánování v daném 
členském státě, nikoli v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
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články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí, popřípadě včetně posouzení 
vizuálního dopadu, s ohledem na současné 
poznatky a metody posuzování, povahu, 
technickou kapacitu a umístění projektu, 
povahu možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru, v nichž jsou 
zmíněny významné dopady, a rozhodnutí, 
do jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
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prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, seznam možných 
alternativních řešení, která se týkají 
významných vlivů navrhovaného záměru, a 
rozhodnutí, do jaké míry je některé 
záležitosti (včetně hodnocení náhradních 
řešení) lépe řešit na různých úrovních, a to 
i na úrovni plánování, nebo na základě 
jiných požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Žádat, aby oznamovatelé předkládali konkrétní informace o alternativních řešeních, k nimž 
nejsou způsobilí, nad nimiž nemají kontrolu a pro něž nemají odborné znalosti, není 
realistické. Oznamovatelé by mimo to měli být povinni předkládat pouze taková alternativní 
řešení, která se týkají významných vlivů záměru.

Pozměňovací návrh 245
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
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kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

kapacitu a umístění, včetně počáteční 
imisní zátěže projektu, povahu možného 
vlivu, alternativní řešení navrhovaného 
záměru a rozhodnutí, do jaké míry je 
některé záležitosti (včetně hodnocení 
náhradních řešení) lépe řešit na různých 
úrovních, a to i na úrovni plánování, nebo 
na základě jiných požadavků na 
posuzování. Podrobný seznam informací, 
jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech 
na životní prostředí, je upřesněn v příloze 
IV.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 246
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí.
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
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kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

kapacitu a umístění, včetně imisní zátěže
projektu, povahu možného vlivu, 
alternativní řešení navrhovaného záměru a 
rozhodnutí, do jaké míry je některé 
záležitosti (včetně hodnocení náhradních 
řešení) lépe řešit na různých úrovních, a to 
i na úrovni plánování, nebo na základě 
jiných požadavků na posuzování. Podrobný
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K poskytnutí informací a posouzení 
uvedených v příloze IV lze použít 
příslušné informace o vlivech záměrů na 
životní prostředí, které jsou k dispozici a 
byly získány na jiných úrovních 
rozhodovacího procesu nebo v rámci 
posouzení stanovených jinými právními 
předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 odst. 1 navržený Komisí by měl být zjednodušen. V této směrnici by mělo být, stejně 
jako v čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/42/ES, výslovně stanoveno, že povinnost předložit zprávu o 
vlivech na životní prostředí lze splnit předložením informací, které byly získány na jiných 
úrovních rozhodovacího procesu v rámci posouzení stanovených jinými právními předpisy 
EU. Komise navrhuje v čl. 5 odst. 1 doplnit umístění záměru d) a technickou kapacitu a).
Umístění záměru a technickou kapacitu lze uvést v příloze IV, čímž se navrhované znění čl. 5 
odst. 1 zjednoduší.
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Pozměňovací návrh 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

vypouští se

a) rozhodnutí a stanoviska, která je nutno 
získat;
b) orgány a veřejnost, kterých se záměr 
může týkat;
c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání;
d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;
e) environmentální faktory uvedené 
v článku 3, které mohou být významným 
způsobem ovlivněny;
f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;
g) dostupné informace a poznatky, které 
byly získány na jiných úrovních 
rozhodování nebo na základě jiných 
právních předpisů Unie, a metody 
posouzení, které mají být použity.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice uvádí, že je povinností oznamovatele vypracovat posouzení vlivů na životní 
prostředí s ohledem na stávající předpisy a na základě konzultace s odborníky a orgány.
Tímto návrhem by se odpovědnost přesunula z oznamovatele na orgány. Zvýšilo by se 
administrativní zatížení žadatelů i orgánů a vznikla by možnost dovolávat se dalšího
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rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 249
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, jimiž zajistí, aby příslušný orgán 
vyjádřil své stanovisko k informacím, 
které mají být poskytnuty oznamovatelem 
v souladu s odstavcem 1, pokud o to 
oznamovatel požádá ještě před 
předložením žádosti o povolení.

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí.

Požádá-li oznamovatel o stanovisko 
k určení rozsahu, může jej příslušný 
orgán následně požádat o doplňující 
informace pouze tehdy, lze-li to odůvodnit 
novými okolnostmi nebo okolnostmi, které 
přímo souvisejí s nutností kvalifikovaně 
rozhodnout o případných významných 
nepříznivých vlivech na životní prostředí, 
a pokud to tento orgán řádně objasní.
Členské státy mohou požadovat, aby 
příslušné orgány vyjádřily své stanovisko 
bez ohledu na to, zda to žádá oznamovatel.

a) rozhodnutí a stanoviska, která je nutno 
získat;
b) orgány a veřejnost, kterých se záměr 
může týkat;
c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání;
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d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;
e) environmentální faktory uvedené 
v článku 3, které mohou být významným 
způsobem ovlivněny;
f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;
g) dostupné informace a poznatky, které 
byly získány na jiných úrovních 
rozhodování nebo na základě jiných 
právních předpisů Unie, a metody 
posouzení, které mají být použity.
Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným 
orgánem řádně objasněna.

Or. en

Odůvodnění

Povinné určení rozsahu je zbytečné. Zkušenějším oznamovatelům znemožňuje využít 
nezávazných diskuzí, které před podáním žádosti probíhají mezi oznamovatelem, příslušným 
orgánem a klíčovými agenturami, coby méně formální příležitost k debatě o rozsahu a obsahu
prohlášení o vlivu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 250
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 2. Pokud o to oznamovatel ještě před 
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uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

předložením žádosti o povolení požádá,
příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 stanoví rozsah a 
míru podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Oznamovatel musí k této žádosti 
připojit doporučený přístup ke zprávě o 
vlivech na životní prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Pokud o to oznamovatel požádá ještě 
před předložením žádosti o povolení,
příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 poskytne pokyny
k informacím, které musí oznamovatel 
podle odstavce 1 tohoto článku uvést ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí.
Příslušný orgán zejména zváží:

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 2. Pokud o to oznamovatel požádá před 
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uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

předložením žádosti o povolení, příslušný 
orgán po projednání s orgány uvedenými v 
čl. 6 odst. 1 poskytne pokyny
k informacím, které musí oznamovatel 
podle odstavce 1 tohoto článku uvést ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí.
Příslušný orgán zejména zváží:

Or. it

Odůvodnění

Změna formulace na základě stávajícího znění.

Pozměňovací návrh 253
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Členské státy zajistí, aby na žádost 
oznamovatele příslušný orgán po 
projednání s oznamovatelem a orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 vydal stanovisko 
k rozsahu a míře podrobnosti informací, 
které musí dodat oznamovatel podle 
odstavce 1. Požadované stanovisko 
zejména obsahuje:

Or. en

Odůvodnění

Nemůžeme souhlasit s tím, aby podle návrhu bylo určení rozsahu ve všech případech povinné.
Mělo by být na oznamovateli, aby rozhodl, zda s určením rozsahu potřebuje pomoc.
Stanovisko k určení rozsahu by se mělo omezit na prvky, které se dotýkají záměru jako 
takového, a nemělo by se zabývat povolovacím řízením.

Pozměňovací návrh 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí, pokud o to provozovatel požádá.
Zejména uvede:

Or. de

Odůvodnění

Dobrovolné určení rozsahu by se nemělo stát závazným. Účelem zjišťovacího řízení je
nabídnout oznamovatelům pomoc a umožnit jim odhadnout požadavky na posuzování.

Pozměňovací návrh 255
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí, pokud o to provozovatel požádá.
Zejména stanoví:

Or. de
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Pozměňovací návrh 256
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví, jakými 
záležitostmi se oznamovatel podle odstavce 
1 tohoto článku má zabývat ve zprávě o 
vlivech na životní prostředí. Zejména 
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba ponechat určitou míru flexibility, aby se neomezil rozsah otázek, které mají příslušný 
orgán a oznamovatel v průběhu diskuzí o požadavcích na zprávu o vlivech na životní 
prostředí projednat.

Pozměňovací návrh 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1, s dotčenou 
veřejností a s oznamovatelem stanoví 
rozsah a míru podrobnosti informací, které 
musí oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:



PE510.870v01-00 48/72 AM\937205CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1, s 
oznamovatelem a dotčenou veřejností 
stanoví rozsah a míru podrobnosti 
informací, které musí oznamovatel podle 
odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o 
vlivech na životní prostředí. Zejména 
stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 259
João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1, s 
oznamovatelem a dotčenou veřejností 
stanoví rozsah a míru podrobnosti 
informací, které musí oznamovatel podle 
odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o 
vlivech na životní prostředí. Zejména 
stanoví:

Or. pt
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Pozměňovací návrh 260
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí a stanoviska, která je nutno 
získat;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí a stanoviska, která je nutno 
získat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) orgány a veřejnost, kterých se záměr 
může týkat;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 263
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání; vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání; c) jednotlivé fáze řízení a závazné časové 
rámce pro jejich trvání;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání; c) jednotlivé fáze řízení a závazné časové 
rámce pro jejich trvání;

Or. it

Odůvodnění

Pro úspěšné dokončení celého postupu je klíčový jistý časový rámec.

Pozměňovací návrh 268
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Příslušný orgán nebude mít veškeré nezbytné informace, jejichž pomocí by mohl rozhodnout, 
která alternativní řešení jsou k dispozici, zejména z hlediska technické proveditelnosti a 
finančních aspektů.

Pozměňovací návrh 270
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se vypouští se
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k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 273
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) požadovaná alternativní řešení 
vztahující se k navrhovanému záměru,
která oznamovatel zváží, a jejich konkrétní 
povahu;

Or. de

Pozměňovací návrh 274
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) alternativní řešení, včetně základní 
alternativy a možnosti, kdy k provedení 
nedojde, vztahující se k navrhovanému 
záměru a jeho konkrétní povaze, přičemž 
se zohlední vlivy na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) vhodná alternativní řešení, která se 
vztahují k navrhovanému záměru a jež 
jsou uvedena v odstavci 1, a jejich 
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konkrétní povahu;

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povaze, což nezahrnuje provedení nového 
záměru nebo jednoho obdobného záměru; 
myšlenka spočívá v tom, že pro oblasti 
navrženého záměru, které by mohly být 
problematické nebo by mohly být příčinou 
neúspěchu při posuzování vlivu záměru 
na životní prostředí, jsou navržena 
alternativní řešení;

Or. es

Pozměňovací návrh 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povaze, přičemž se zohlední vlivy na 
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životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) environmentální faktory uvedené 
v článku 3, které mohou být významným 
způsobem ovlivněny;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) environmentální faktory uvedené 
v článku 3, které mohou být významným 
způsobem ovlivněny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 284
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dostupné informace a poznatky, které 
byly získány na jiných úrovních 

vypouští se



AM\937205CS.doc 59/72 PE510.870v01-00

CS

rozhodování nebo na základě jiných 
právních předpisů Unie, a metody 
posouzení, které mají být použity.

Or. de

Pozměňovací návrh 286
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dostupné informace a poznatky, které 
byly získány na jiných úrovních 
rozhodování nebo na základě jiných 
právních předpisů Unie, a metody 
posouzení, které mají být použity.

g) metody posouzení, které mají být 
použity.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Příslušný orgán může oznamovatele 
požádat o doplňující informace, je-li to
odůvodněno novými okolnostmi nebo 
technickými aspekty a pokud je to 
příslušným orgánem řádně objasněno.
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Or. de

Pozměňovací návrh 288
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Požádá-li oznamovatel o stanovisko, 
příslušný orgán jej může požádat o dodání 
doplňujících informací, které považuje 
k vydání stanoviska za užitečné. Příslušný 
orgán může následně požádat 
oznamovatele o doplňující informace 
pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna 
novými okolnostmi a pokud je příslušným 
orgánem řádně objasněna.

Or. en

Odůvodnění

Nemůžeme souhlasit s tím, aby podle návrhu bylo určení rozsahu ve všech případech povinné.
Mělo by být na oznamovateli, aby rozhodl, zda s určením rozsahu potřebuje pomoc.
Stanovisko k určení rozsahu by se mělo omezit na prvky, které se dotýkají záměru jako 
takového, a nemělo by se zabývat povolovacím řízením.

Pozměňovací návrh 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc nezávislé a technicky kvalifikované 
odborníky uvedené v odstavci 3 tohoto 
článku. Příslušný orgán může následně 
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může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

požádat oznamovatele o doplňující 
informace pouze tehdy, je-li tato žádost 
odůvodněna novými okolnostmi a pokud je 
příslušným orgánem řádně objasněna.

Or. es

Pozměňovací návrh 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc technicky kvalifikované odborníky 
uvedené v odstavci 3 tohoto článku.
Příslušný orgán může následně požádat 
oznamovatele o doplňující informace 
pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna 
novými okolnostmi a pokud je příslušným 
orgánem řádně objasněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc technicky kvalifikované odborníky 
uvedené v odstavci 3 tohoto článku.
Příslušný orgán může následně požádat 
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může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

oznamovatele o doplňující informace 
pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna 
novými okolnostmi a pokud je příslušným 
orgánem řádně objasněna.

Or. nl

Pozměňovací návrh 292
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným 
orgánem řádně objasněna.

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc nezávislé, akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace, je-li to 
odůvodněno novými okolnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadovat, aby 
příslušné orgány vyjádřily své stanovisko 
bez ohledu na to, zda to žádá oznamovatel.
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Or. en

Pozměňovací návrh 294
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zajištění úplnosti a dostatečné kvality 
zpráv o vlivech na životní prostředí 
uvedených v čl. 5 odst. 1:

K zajištění úplnosti a dostatečné kvality 
zprávy o vlivech na životní prostředí je tato 
zpráva ověřena technicky kvalifikovanými 
odborníky, výbory odborníků nebo 
příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Kýženým cílem je, aby byla rozhodnutí o žádosti o povolení přijímána na základě zprávy o 
vlivech na životní prostředí, jejíž kvalita je dostatečně vysoká. Lze ho dosáhnout tím, že se 
úplnost a kvalita této zprávy ověří před přijetím rozhodnutí o povolení. Nemůžeme podpořit
zavedení povinného akreditačního systému a využívání akreditovaných odborníků.

Pozměňovací návrh 295
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovaly 
technicky kvalifikované osoby, které mají 
požadovanou úroveň odborných znalostí 
nebo zkušeností (odborníci v daném 
oboru),

Or. de

Odůvodnění

Cíl zajistit nebo zlepšit rozsah a kvalitu zpráv o vlivech na životní prostředí je třeba podpořit, 
nicméně akreditace/certifikace odborníků k tomu není nutná. Disponují-li orgány nebo 
oznamovatelé potřebnými odbornými znalostmi, měli by je rovněž využít.

Pozměňovací návrh 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
nezávislí a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

Or. es



AM\937205CS.doc 65/72 PE510.870v01-00

CS

Pozměňovací návrh 298
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
kvalifikovaní odborníci a

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
kvalifikovaní a technicky zdatní odborníci, 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
technicky kvalifikovaní odborníci, nebo

Or. en

Odůvodnění

Výběr odborníků by měl určit oznamovatel ve spolupráci s orgány a v souladu se směrnicí.
Požadavkem, aby bylo připraveno posouzení vlivů na životní prostředí a ověřeno
akreditovanými odborníky, se kvalita posouzení vlivů na životní prostředí nezlepší a jediným 
výsledkem bude zvýšení administrativní zátěže a nákladů.

Pozměňovací návrh 301
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
kvalifikovaní a technicky zdatní odborníci, 
nebo

Or. nl

Pozměňovací návrh 302
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
technicky kvalifikovaní odborníci, nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
technicky kvalifikovaní odborníci, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
nezávislí, akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili
akreditovaní a technicky kvalifikovaní
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) je-li to pokládáno za nezbytné kvůli 
zjevným technickým nedostatkům ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí,
příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřily
kvalifikované osoby a/nebo výbory 
odborníků.

Or. de

Odůvodnění

Cíl zajistit nebo zlepšit rozsah a kvalitu zpráv o vlivech na životní prostředí je třeba podpořit, 
nicméně akreditace/certifikace odborníků k tomu není nutná. Disponují-li orgány nebo 
oznamovatelé potřebnými odbornými znalostmi, měli by je rovněž využít.
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Pozměňovací návrh 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
nezávislí a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory známých 
odborníků z jednotlivých států.

Or. es

Pozměňovací návrh 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
technicky kvalifikovaní odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
kvalifikovaní odborníci a/nebo výbory 
odborníků z jednotlivých států.

Or. de

Pozměňovací návrh 310
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
kvalifikovaní a technicky zdatní odborníci 
a/nebo výbory odborníků z jednotlivých 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo 
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odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

výbory odborníků z jednotlivých států.

Or. en

Odůvodnění

Výběr odborníků by měl určit oznamovatel ve spolupráci s orgány a v souladu se směrnicí.
Požadavkem, aby bylo připraveno posouzení vlivů na životní prostředí a ověřeno
akreditovanými odborníky, se kvalita posouzení vlivů na životní prostředí nezlepší a jediným 
výsledkem bude zvýšení administrativní zátěže a nákladů.

Pozměňovací návrh 312
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo 
výbory odborníků z jednotlivých států.

Or. nl

Pozměňovací návrh 313
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo 
výbory odborníků z jednotlivých států.
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jednotlivých států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 
jednotlivých států.

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
nezávislí, akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci a/nebo výbory 
odborníků z jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřil orgán 
pro ochranu životního prostředí.

Or. pl


