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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Remdamosi 2 straipsnio 4 dalimi, 
valstybės narės nusprendžia, ar 
projektai, išvardyti II priede, turi būti 
vertinami pagal 5–10 straipsnius. 
Pasikonsultavusios su visuomene, 
valstybės narės tai nusprendžia: 
a) išnagrinėjusios kiekvieną atvejį; 
arba
b) pagal valstybės narės nustatytas ribas 
ar kriterijus.
Valstybės narės gali apsispręsti naudoti 
abi a ir b punktuose nurodytas 
procedūras.“

Or. en

Pagrindimas

Kai valstybės narės sprendžia, ar projekto vertinimas turi būti atliekamas parengiant 
kiekvienam konkrečiam atvejui pritaikytą analizę arba nustatant II priedo ribas ar kriterijus, 
turėtų būti privalomas visuomenės dalyvavimas.

Pakeitimas 191
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Valstybės narės gali apsispręsti naudoti 
abi a ir b punktuose nurodytas
procedūras. Jei taikomas b punktas, 
valstybės narės užtikrina, kad nustatant 
ribas arba kriterijus būtų konsultuojamasi 
su visuomene.“

Or. en

Pakeitimas 192
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:
„Valstybės narės gali apsispręsti naudoti 
abi a ir b punktuose nurodytas 
procedūras. Kai taikomas b punktas, dėl 
ribų arba kriterijų nustatymo būtina 
konsultuotis su visuomene.“

Or. pt

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A 
priede.

„3. II priede išvardytų projektų atveju, jei 
tai yra reikalinga ir tinkama, užsakovas 
pateikia informaciją apie projekto 
charakteristikas, jo galimą poveikį aplinkai 
ir priemones, kurių numatoma imtis 
siekiant išvengti reikšmingo poveikio ir jį 
sumažinti. 

Or. de

Pagrindimas

Priėmus nuostatą dėl pagal II.A priedą užsakovo per preliminarų patikrinimą būtinai 
pateiktinos informacijos būtų gerokai išplečiama galiojančia PAV direktyva nustatyta 
informavimo prievolė. Tačiau būtent tai prieštarautų preliminaraus patikrinimo esmei ir 
tikslui. Todėl II.A priedą reikėtų išbraukti, nes neturėtų būti plečiama informacijos, kurią 
užsakovas turi pateikti atliekant konkretaus atvejo preliminarų patikrinimą, apimtis.

Pakeitimas 194
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

3. II priede išvardytų projektų, kuriuos, 
remiantis valstybių narių įstatymais, 
reikia nagrinėti kiekvienu konkrečiu 
atveju arba kurie atitinka pagal 2 dalį 
valstybių narių nustatytas ribas ar 
kriterijus, atveju užsakovas pateikia 
informaciją apie projekto charakteristikas 
ir jo galimą poveikį aplinkai. Išsamus 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
II.A priede.

Or. en
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Pagrindimas

Atrankos procedūra neturėtų apimti analizės, kuri yra tokia pat išsami kaip ir poveikio 
aplinkai vertinimas (PAV). Iš užsakovo neturėtų būti reikalaujama atlikti PAV, kad galėtų 
atlikti PAV.

Pakeitimas 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas ir jo galimą 
poveikį aplinkai. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

Or. en

Pagrindimas

Per atrankos procedūrą turi būti vertinama, ar reikia atlikti PAV, ir ji neturėtų būti pernelyg 
apsunkinanti. Valdžios institucijos turi kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar remiantis 
užsakovo pateikta informacija tikėtina, kad projektas turės didelį poveikį aplinkai. Jeigu 
numatomas didelis poveikis, turi būti atliekamas PAV.

Pakeitimas 196
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
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projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus informacijos, 
kurios gali prašyti kompetentingos 
institucijos, sąrašas nustatytas II.A priede.

Or. fr

Pagrindimas

Kriterijų suvienodinti nebūtina, jeigu tam tikrais atvejais kompetentinga institucija konkrečią 
informaciją jau turi.

Pakeitimas 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

3. II priede išvardytų projektų, kuriems 
pagal valstybių narių teisės aktus 
reikalingas individualus nagrinėjimas 
arba kurie atitinka 2 dalyje nurodytas 
ribas ir kriterijus, atveju užsakovas 
pateikia informaciją apie projekto 
charakteristikas, jo galimą poveikį aplinkai 
ir priemones, kurių numatoma imtis 
siekiant išvengti reikšmingo poveikio ir jį 
sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

Or. pl

Pakeitimas 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

3. II priede išvardytų projektų, dėl kurių 
nagrinėjamas kiekvienas konkretus atvejis 
taikant 4 straipsnio 2 dalį, atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šią dalį galima manyti, kad užsakovai informaciją apie projekto ypatumus ir 
galimą jo poveikį aplinkai kompetentingai institucijai turėtų pateikti visų II priede nurodytų 
projektų atveju, įskaitant projektus, kuriems taikomi neįtraukimo kriterijai arba ribos. Dėl 
tokio aiškinimo kiekvieno konkretaus atvejo nagrinėjimas taptų bendras – pirmuoju etapu 
būtų privaloma nagrinėti visus II priede nurodytus projektus, antruoju etapu būtų 
nagrinėjami tik projektai, kuriems taikomi neįtraukimo kriterijai arba ribos.

Pakeitimas 199
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede. 
Ta informacija pateikiama visuomenei 
prieš priimant sprendimą pagal 2 dalį, ji 
skelbiama internete, taip užtikrinant 
didesnį skaidrumą ir prieinamumą 
visuomenei.
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Or. pt

Pakeitimas 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie projekto ypatumus, kuri 
kompetentingai institucijai turi būti 
pateikiama vykdant šią atrankos 
procedūrą, yra ribojama ir turi apimti tik 
svarbiausius aspektus, kuriais remdamasi 
institucija gali pripažinti projektą 
gyvybingu ir siūlyti pakeitimus bei 
alternatyvas.

Or. es

Pagrindimas

Preliminaraus projekto tikslas – mažinti išankstinio vertinimo, kuris turi būti atliekamas per 
atrankos procedūrą, apimtį ir trumpinti šio vertinimo laiką, pateikiant projekto rengėjui 
pirmą atsakymą dėl projekto gyvybingumo, ir taip užtikrinti, kad taip pat būtų išvengta 
projekto vystymo išlaidų. Išsamus preliminaraus projekto poveikio aplinkai vertinimas negali 
būti atliekamas.

Pakeitimas 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija atsakymą dėl 
atrankos procedūros turi pateikti per 
trumpą laikotarpį, kuris visuomet yra ne 
ilgesnis negu aštuoni mėnesiai.
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Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu riboti kompetentingos institucijos atsakymo pateikimo laiką, kad procedūra, 
kuri yra tik išankstinio vertinimo procedūra, būtų vykdoma greičiau.

Pakeitimas 202
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant atrankos procedūrą užsakovas 
pateikia glaustą aprašymą atsižvelgdamas 
į informaciją, kuri turi būti pateikta pagal 
II.A priedą.

Or. fr

Pagrindimas

Pirminiu etapu dar būna atlikta mažai darbų, susijusių su tyrimais ir projektais. Nedarant 
poveikio atrankos rezultatams, reikėtų iš užsakovo nereikalauti atlikti daugiau negu būtina. 
Atrankos procedūros tikslas yra nustatyti poreikį, o ne įpareigoti užsakovą atlikti poveikio 
vertinimą.

Pakeitimas 203
Marianne Thyssen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, atsižvelgiama į aktualius 
atrankos kriterijus, išdėstytus III priede.“
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su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus 
naudotinų atrankos kriterijų sąrašas 
nustatytas III priede.“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 204
Struan Stevenson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus 
naudotinų atrankos kriterijų sąrašas 
nustatytas III priede.“

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į aktualius atrankos kriterijus, 
susijusius su projekto charakteristikomis, 
vieta ir galimu poveikiu aplinkai. Išsamus 
atrankos kriterijų sąrašas nustatytas III 
priede.“

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti tik į tuos atrankos kriterijus, kurie yra aktualūs 
projektui.

Pakeitimas 205
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus 
naudotinų atrankos kriterijų sąrašas 
nustatytas III priede.“

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus atrankos 
kriterijų, kurie gali būti taikomi, sąrašas 
nustatytas III priede.“

Or. fr

Pagrindimas

Kriterijų suvienodinti nebūtina, jeigu tam tikrais atvejais kompetentinga institucija konkrečią 
informaciją jau turi.

Pakeitimas 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus 
naudotinų atrankos kriterijų sąrašas 
nustatytas III priede.“

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus atrankos 
kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti,
sąrašas nustatytas III priede.“

Or. en
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Pagrindimas

Esama atvejų, kai ne visa III priede esanti informacija aktuali projektui. Šiais atvejais nėra 
priežasties iš užsakovo reikalauti viso sąrašo.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Išsamus 
naudotinų atrankos kriterijų sąrašas 
nustatytas III priede.“

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, jei tai yra reikalinga, 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
atrankos kriterijus, susijusius su projekto 
charakteristikomis, vieta ir galimu poveikiu 
aplinkai. Išsamus naudotinų atrankos 
kriterijų sąrašas nustatytas III priede.“

Or. de

Pagrindimas

Nagrinėjimo ir tikrinimo sąnaudos, susijusios su atitinkamu projektu, turi būti deramos. Į 
sąrašuose nurodytus tikrinimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne priverstinai, o tokiu mastu, 
kokiu šie kriterijai gali būti svarbūs projektui ir jo tikėtinam poveikiui aplinkai.

Pakeitimas 208
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant atrankos procedūrą užsakovas 
pateikia glaustą aprašymą, kuriame 
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negali būti daugiau informacijos negu 
reikalaujama pagal II.A priedą.

Or. fr

Pagrindimas

Pirminiu etapu dar būna atlikta mažai darbų, susijusių su tyrimais ir projektais. Nedarant 
poveikio atrankos rezultatams, reikėtų iš užsakovo nereikalauti atlikti daugiau negu būtina. 
Atrankos procedūros tikslas yra nustatyti poreikį, o ne įpareigoti užsakovą atlikti poveikio 
vertinimą.

Pakeitimas 209
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pagal 3 dalį pateikta informacija 
ir prireikus atsižvelgdama į tyrimų, 
preliminarių patikrinimų ar poveikio 
aplinkai vertinimų, kurių reikalaujama 
kituose Sąjungos teisės aktuose, rezultatus. 
Sprendime pagal 2 dalį:

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. Turėtų būti įterpta nuoroda į 4 
straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

5. Kompetentinga institucija,
pasikonsultavusi su visuomene, priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateiktos informacijos vertinimu
ir prireikus atsižvelgdama į tyrimų, 
preliminarių patikrinimų ar poveikio 
aplinkai vertinimų, kurių reikalaujama 
kituose Sąjungos teisės aktuose, rezultatus. 
Sprendime pagal 2 dalį:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

„5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į jai žinomų tyrimų, 
preliminarių patikrinimų ar poveikio 
aplinkai vertinimų, kurių reikalaujama 
kituose Sąjungos teisės aktuose, rezultatus. 
Sprendime pagal 2 dalį:

Or. de

Pagrindimas

Institucijos atliekamas patikrinimas turi būti apribojamas jai žinomais tyrimais. Rėmimasis 
tyrimų rezultatais apskritai kelia problemų, nes nenustatyta aiški riba.

Pakeitimas 213
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Nuspręsti, kad II 
priede nurodyto projekto vertinimas pagal 
5–10 straipsnius nebus atliekamas, 
kompetentinga institucija gali tik tuo 
atveju, jei pagrindžiama, kad projektas 
veikiausiai neturės didelio poveikio 
aplinkai. Sprendime pagal 2 dalį:

Or. en
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Pakeitimas 214
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus, taip pat suinteresuotų 
visuomenės narių ir vietos valdžios 
institucijų pateiktus argumentus.
Sprendime pagal 2 dalį:

Or. es

Pagrindimas

Kadangi šioje 4 straipsnio dalyje minimi vertinimai, kuriuos savo nuožiūra atlieka valstybės 
narės, labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į suinteresuotų visuomenės narių dalyvavimą. 
Pakeičiamas pranešėjo 22 pakeitime taikomas terminas („pastabos“ pakeičiamos į 
„argumentus“).

Pakeitimas 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodoma, kaip atsižvelgta į III priede 
nustatytus kriterijus;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Ši nuostata yra neproporcinga ir dėl jos padidėtų administracinė našta. Be to, joje slypi 
pavojus, kad gali kilti daugiau teisinių ginčų.

Pakeitimas 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai nusprendžiama, kad poveikio 
aplinkai pagal 5–10 straipsnius atlikti 
nereikia, pateikiamas priemonių, kurių 
numatoma imtis siekiant išvengti bet 
kokio reikšmingo poveikio aplinkai, 
užkirsti jam kelią ir jį sumažinti, 
aprašymas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Per atrankos procedūrą turi būti vertinama, ar reikia atlikti PAV, ir ji neturėtų būti pernelyg 
apsunkinanti. Valdžios institucijos turi kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar remiantis 
užsakovo pateikta informacija tikėtina, kad projektas turės didelį poveikį aplinkai. Jeigu 
numatomas didelis poveikis, turi būti atliekamas PAV.

Pakeitimas 217
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai nusprendžiama, kad poveikio 
aplinkai pagal 5–10 straipsnius atlikti 
nereikia, pateikiamas priemonių, kurių 

Išbraukta.
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numatoma imtis siekiant išvengti bet 
kokio reikšmingo poveikio aplinkai, 
užkirsti jam kelią ir jį sumažinti, 
aprašymas;

Or. de

Pakeitimas 218
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sprendimas pateikiamas visuomenei. d) deramai atsižvelgus į suinteresuotos 
visuomenės pastabas, sprendimas 
pateikiamas visuomenei.

Or. pt

Pakeitimas 219
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama 
į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; 
tokiu atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 

Išbraukta.
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priimti sprendimą.

Or. nl

Pakeitimas 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; 
tokiu atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį ne ilgiau kaip per 
tris mėnesius nuo prašymo leisti vykdyti 
planuojamą veiklą datos arba kitą 
sprendimą, kuriuo siekiama įvykdyti šios 
direktyvos reikalavimus, jei užsakovas 
pateikė visą reikalaujamą informaciją.

Or. pl

Pakeitimas 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per devyniasdešimt 
dienų nuo prašymo leisti vykdyti 
planuojamą veiklą datos, jei užsakovas 
pateikė visą reikalaujamą informaciją.
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siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; 
tokiu atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

Or. it

Pagrindimas

Terminų tikslumas labai svarbus norint sėkmingai atlikti visą procedūrą.

Pakeitimas 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; 
tokiu atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją.

Or. de

Pagrindimas

Terminai turėtų būti reglamentuojami atitinkamo sektoriaus teisės aktais.

Pakeitimas 223
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per trisdešimt dienų
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą vieną kartą gali pratęsti dar 
trisdešimčia dienų; tokiu atveju 
kompetentinga institucija raštu informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis ir 
nurodo datą, kada numato priimti 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausias šešių mėnesių laikotarpis šiam proceso etapui neproporcingai ilgas. 30 dienų 
laikotarpis, kurį galima pratęsti dar 30 dienų, labiau atitinka dabartinę valstybių narių 
praktiką.

Pakeitimas 224
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
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terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

terminą gali pratęsti vienu mėnesiu; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 4 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

Or. es

Pakeitimas 226
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 6. Kompetentinga institucija priima 
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sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti – šiuo tikslu valstybės 
narės nustato pagrįstą laikotarpį, 
neviršijantį trijų mėnesių; tokiu atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis ir 
nurodo datą, kada numato priimti 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išlaikyti teisę nustatyti tinkamą terminą, atitinkantį nacionalines 
sąlygas.

Pakeitimas 227
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija priimtų
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo to momento, kai užsakovas pagal 3 
dalį pateikia visą reikalaujamą informaciją. 
Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis.

Or. en
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Pagrindimas

Laikotarpis turėtų būti pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai užsakovas pagal 3 dalį 
pateikia visą reikalaujamą informaciją. Taip pat manome, kad atranka turėtų būti atsieta nuo 
apimties nustatymo proceso. Atrankos etapu dažnai nepakanka informacijos, kad būtų galima 
tinkamai nustatyti apimtį. Be to, esama rizikos, kad pasiūlymui, kurio vėliau užsakovas 
nuspręs iki taikymo etapo nebeplėtoti, be reikalo bus taikomas apimties nustatymo procesas.

Pakeitimas 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per 90 dienų nuo 
prašymo leisti vykdyti planuojamą veiklą 
datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar daugiausia 90 
dienų; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis, nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą, ir informuoja 
Komisiją apie vėlavimo esmę ir priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpių ir terminų tikrumas itin svarbus, kad visas procesas būtų baigtas sėkmingai. 
Sprendimas, ar projektui taikomas vertinimas, turėtų būti priimtas per ilgiausią trijų mėnesių 
laikotarpį, nepratęsiant termino pagal siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį; ši 
teisė spręsti savo nuožiūra gali lemti bendro vertinimo laiko nustatymo subjektyvumą.

Pakeitimas 229
Elisabetta Gardini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą ir (arba) papildyti projektą datos, jei 
užsakovas pateikė visą reikalaujamą 
informaciją. Atsižvelgdama į siūlomo 
projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir 
dydį, kompetentinga institucija tą terminą 
gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis ir 
nurodo datą, kada numato priimti 
sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 230
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti ne daugiau kaip 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.
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Or. de

Pakeitimas 231
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato išsamią tvarką, 
kaip užsakovas pateikia visą reikiamą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 232
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei projekto poveikis aplinkai turi būti 
vertinamas pagal 5–10 straipsnius, 
sprendime pagal šio straipsnio 2 dalį 
pateikiama 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 233
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei projekto poveikis aplinkai turi būti 
vertinamas pagal 5–10 straipsnius, 
sprendime pagal šio straipsnio 2 dalį 
pateikiama 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir 
joje pateikiama informacija, kurios gali 
būti pagrįstai reikalaujama, kad būtų 
galima priimti informacija pagrįstus 
sprendimus apie siūlomo projekto poveikį 
aplinkai, atsižvelgiant į naujausias žinias 
ir vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir 
vietą, galimo poveikio charakteristikas, 
siūlomo projekto alternatyvas ir tai, kokiu 
mastu tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos 
sąrašas nustatytas IV priede.

1. Kai turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas pateikia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita apima IV priede 
nurodytą informaciją ir vertinimus. 
Rengdamas aplinkos ataskaitą, užsakovas 
įtraukia informaciją, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, ir 
atsižvelgia į:

a) kompetentingos institucijos pagal 2 dalį 
pateiktą nuomonę dėl informacijos, kurią 
turi pateikti užsakovas, apimties ir 
išsamumo;
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b) šiuolaikines žinias ir vertinimo 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma 5 straipsnio 1 dalis turėtų būti supaprastinta. Direktyvoje, kaip ir 
Direktyvos 2001/42/EB 5 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti iš tikrųjų konkrečiai pripažįstama, 
kad pareigą teikti aplinkos ataskaitą galima įvykdyti pateikiant informaciją, gautą kitais 
sprendimų priėmimo lygmenimis arba paimtą iš vertinimų, atliktų pagal kitus ES teisės aktus. 
Komisija siūlo į 5 straipsnio 1 dalį įtraukti projekto vietą (d) ir techninį pajėgumą (a). 
Siekiant supaprastinti siūlomą 5 straipsnio 1 dalį, projekto vietą ir techninį pajėgumą galima 
įtraukti į IV priedą.

Pakeitimas 235
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas ir 
svarstytas pagrįstas alternatyvas. Išsamus 
aplinkos ataskaitoje pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas IV priede.
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Užsakovas aplinkos ataskaitoje pateikia 
santrauką, kurioje nurodo:
a) didelį projekto poveikį aplinkai;
b) visas reikiamas priemones dideliam 
poveikiui aplinkai sumažinti;
c) ar poveikis tinkamai sumažinamas 
pagal projektą, reikalavimus ir (arba) 
sąlygas, ar pagal teisinę pareigą;
d) ar bet koks didelis arba galimas 
poveikis bus kontroliuojamas kitais 
procesais, nepatenkančiais į PAV 
apimamą sritį.

Or. en

Pagrindimas

Ir užsakovai, ir nacionalinės institucijos laimės, jeigu užsakovai privalės pateikti planuojamų 
poveikio mažinimo veiksmų santrauką, nes taip aplinkos ataskaitos analizė taps aiškesnė.

Pakeitimas 236
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant 

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą.
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reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos 
sąrašas nustatytas IV priede.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė labiau paaiškinti užsakovo ir valdžios institucijos 
funkcijas.

Pakeitimas 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas ir siūlomo 
projekto alternatyvas. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos sąrašas 
nustatytas IV priede.
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Or. en

Pakeitimas 238
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas ir siūlomo 
projekto alternatyvas. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos sąrašas 
nustatytas IV priede.

Or. en

Pakeitimas 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir
joje pateikiama informacija, kurios gali 
būti pagrįstai reikalaujama, kad būtų 
galima priimti informacija pagrįstus 
sprendimus apie siūlomo projekto poveikį 
aplinkai, atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaitoje pateikiama 
informacija, kurios gali būti pagrįstai 
reikalaujama, kad būtų galima priimti 
informacija pagrįstus sprendimus apie 
siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, 
racionalių, siūlomą projektą bei jo 
specifiką atitinkančių alternatyvų 
aprašymas ir tai, kokiu mastu tam tikrus 
klausimus (įskaitant reikalavimą įvertinti 
alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. it

Pakeitimas 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir 
joje pateikiama informacija, kurios gali 
būti pagrįstai reikalaujama, kad būtų 
galima priimti informacija pagrįstus 

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaitoje pateikiama 
informacija, kurios gali būti pagrįstai 
reikalaujama, kad būtų galima priimti 
informacija pagrįstus sprendimus apie 
siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
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sprendimus apie siūlomo projekto poveikį 
aplinkai, atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, pagrįstų 
siūlomam projektui aktualių ir jam 
specialiai skirtų alternatyvų planą ir tai, 
kokiu mastu tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. en

Pakeitimas 241
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 

„1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą,
galimo poveikio charakteristikas ir 
užsakovo svarstytas siūlomo projekto 
alternatyvas. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.



AM\937205LT.doc 35/71 PE510.870v01-00

LT

IV priede.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

„1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, užsakovo 
svarstytas pagrįstas alternatyvas, kuriomis, 
atsižvelgiant į konkrečias projekto 
ypatybes, būtų galima pasiekti jo 
pagrindinius tikslus tokia pat apimtimi, ir 
tai, kokiu mastu tam tikrus klausimus 
(įskaitant reikalavimą įvertinti 
alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie PAV svarbu atsižvelgti ir į „pagrįstas“ alternatyvas, tačiau reikia aiškiai 
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apibrėžti, kokios alternatyvos yra „pagrįstos“. Kadangi projekto tikslus ir dalinius tikslus 
formuluoja užsakovas, o ne sutikimą duodanti institucija, tai ji negali ir nuspręsti, ar 
alternatyva „pagrįsta“. Įvairių projektų ir (arba) vietų vertinimas vyksta išimtinai šalies 
planavimo lygmeniu valstybėje narėje, o ne PAV.

Pakeitimas 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
įskaitant, kai aktualu, vizualinį poveikio 
vertinimą, atsižvelgiant į naujausias žinias 
ir vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas, kuriomis 
atsižvelgiama į didelį poveikį, ir tai, kokiu 
mastu tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. en

Pakeitimas 244
Struan Stevenson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą,
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, su 
dideliu siūlomo projekto poveikiu 
susijusių galimų alternatyvų sąrašą ir tai, 
kokiu mastu tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. en

Pagrindimas

Nerealu reikalauti, kad užsakovai pateiktų konkrečią informaciją apie alternatyvas, kurioms 
jie neturi kompetencijos, žinių, negali jų kontroliuoti. Be to, iš užsakovo turėtų būti 
reikalaujama pateikti tik su dideliu projekto poveikiu susijusias alternatyvas.

Pakeitimas 245
Sabine Wils, João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis



PE510.870v01-00 38/71 AM\937205LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
įskaitant pradinę imisijos apkrovą, galimo 
poveikio charakteristikas, siūlomo projekto 
alternatyvas ir tai, kokiu mastu tam tikrus 
klausimus (įskaitant reikalavimą įvertinti 
alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. en

Pagrindimas

Pagal specialiąją teisę (sektorinius reglamentus) patvirtinimo procesams taikomos 
privalomos PAV procedūros neleidžia holistiniu požiūriu nustatyti, aprašyti ir įvertinti 
poveikio aplinkai. Neatsižvelgiama į pradinę esamų įrenginių eksploatavimo ir transporto 
sektorių imisijos apkrovą projekto teritorijoje. Projekto poveikį galima tinkamai įvertinti tik 
įtraukus šias pradines imisijos apkrovas.

Pakeitimas 246
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Jei turi būti atliekamas poveikio „1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
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aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą 
įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
įskaitant taršą vietoje, galimo poveikio 
charakteristikas, siūlomo projekto 
alternatyvas ir tai, kokiu mastu tam tikrus 
klausimus (įskaitant reikalavimą įvertinti 
alternatyvas) būtų geriau vertinti 
skirtingais lygiais, įskaitant planavimo 
lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. de

Pakeitimas 247
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aktuali turima informacija apie projektų 
poveikį aplinkai ir informacija, gauta 
kitais sprendimų priėmimo lygiais arba 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti 
naudojama teikiant IV priede nurodytą 
informaciją ir vertinimus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma 5 straipsnio 1 dalis turėtų būti supaprastinta. Direktyvoje, kaip ir 
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Direktyvos 2001/42/EB 5 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti iš tikrųjų konkrečiai pripažįstama, 
kad pareigą teikti aplinkos ataskaitą galima įvykdyti pateikiant informaciją, gautą kitais 
sprendimų priėmimo lygmenimis arba paimtą iš vertinimų, atliktų pagal kitus ES teisės aktus. 
Komisija siūlo į 5 straipsnio 1 dalį įtraukti projekto vietą (d) ir techninį pajėgumą (a). 
Siekiant supaprastinti siūlomą 5 straipsnio 1 dalį, projekto vietą ir techninį pajėgumą galima 
įtraukti į IV priedą.

Pakeitimas 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytomis institucijomis ir 
užsakovu, kompetentinga institucija 
priima sprendimą dėl informacijos, kurią 
užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą 
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir 
išsamumo. Visų pirma ji nustato:

Išbraukta.

a) priimtinus sprendimus ir gautinas 
nuomones;
b) institucijas ir visuomenę, kurios gali 
būti suinteresuotos;
c) atskirus procedūros etapus ir jų 
trukmę;
d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;
e) 3 straipsnyje nurodytas aplinkos 
savybes, kurios gali būti reikšmingai 
paveiktos;
f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;
g) informaciją ir žinias, turimas ir gautas 
kitais sprendimų priėmimo lygiais arba 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir 
taikytinus vertinimo metodus.
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Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje direktyvoje teigiama, kad konsultuodamasis su ekspertais ir valdžios 
institucijomis užsakovas privalo parengti galiojančius teisės aktus atitinkantį PAV. Šiuo 
pasiūlymu minėtoji pareiga nuo užsakovo būtų perkelta valdžios institucijoms. Juo būtų 
padidinta administracinė našta ir pareiškėjui, ir valdžios institucijoms, ir būtų priimamas 
papildomas sprendimas, kurį būtų galima apskųsti.

Pakeitimas 249
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kuriomis užtikrina, kad 
užsakovo pageidavimu, dar prieš 
užsakovui pateikiant paraišką dėl 
sutikimo planuojamai veiklai, 
kompetentinga institucija pareikštų savo 
nuomonę dėl informacijos, kurią 
užsakovas privalo pateikti pagal 1 dalį.

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo.
Visų pirma ji nustato:

Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo.

Jeigu užsakovas prašo pateikti nuomonę 
dėl apimties nustatymo, vėlesni prašymai, 
kad užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis arba yra tiesiogiai aktualūs 
informacija pagrįstam sprendimui dėl 
didelio neigiamo poveikio aplinkai priimti, 
ir jeigu kompetentinga institucija juos 
tinkamai paaiškina.



PE510.870v01-00 42/71 AM\937205LT.doc

LT

Valstybės narės gali reikalauti, kad 
kompetentinga institucija pareikštų savo 
nuomonę nepaisydama, ar užsakovas to 
pageidauja.

a) priimtinus sprendimus ir gautinas 
nuomones;
b) institucijas ir visuomenę, kurios gali 
būti suinteresuotos;
c) atskirus procedūros etapus ir jų 
trukmę;
d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;
e) 3 straipsnyje nurodytas aplinkos 
savybes, kurios gali būti reikšmingai 
paveiktos;
f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;
g) informaciją ir žinias, turimas ir gautas 
kitais sprendimų priėmimo lygiais arba 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir 
taikytinus vertinimo metodus.
Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas apimties nustatymas nereikalingas. Juo būtų apribotos lanksčios labiau patyrusių 
užsakovų galimybės naudotis neoficialiomis prieš teikiant paraišką vykdomomis užsakovo, 
kompetentingos institucijos ir pagrindinių agentūrų diskusijomis – tai ne tokia oficiali 
galimybė aptarti aplinkos ataskaitos apimtį ir turinį.
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Pakeitimas 250
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Jei to prašo užsakovas prieš 
pateikdamas prašymą leisti vykdyti 
planuojamą veiklą, pasikonsultavusi su 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis, kompetentinga institucija 
priima sprendimą dėl informacijos, kurią 
užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą 
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir 
išsamumo. Užsakovas prie šio prašymo 
turi pridėti aplinkos ataskaitos koncepciją.

Or. de

Pakeitimas 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima 
sprendimą dėl informacijos, kurią 
užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą 
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir 
išsamumo. Visų pirma ji nustato:

2. Užsakovo pageidavimu, dar prieš 
užsakovui pateikiant paraišką dėl 
sutikimo planuojamai veiklai, 
pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis, kompetentinga 
institucija pateikia gaires dėl informacijos, 
kurią užsakovas turi įtraukti į aplinkos 
ataskaitą pagal šio straipsnio 1 dalį. Visų 
pirma kompetentinga institucija apsvarsto:

Or. en
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Pakeitimas 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima 
sprendimą dėl informacijos, kurią 
užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą 
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir 
išsamumo. Visų pirma ji nustato:

2. Jeigu užsakovas to paprašo prieš 
pateikdamas paraišką dėl sutikimo, 
pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija pateikia gaires
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį. Visų pirma 
kompetentinga institucija įvertina:

Or. it

Pagrindimas

Tekstas performuluojamas pagal galiojantį teisės aktą.

Pakeitimas 253
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima 
sprendimą dėl informacijos, kurią 
užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą 
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir 
išsamumo. Visų pirma ji nustato:

2. Valstybės narės užtikrina, kad, 
užsakovui pageidaujant, pasikonsultavusi 
su užsakovu ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis, kompetentinga 
institucija pateiktų nuomonę dėl 
informacijos, kurią užsakovas turi pateikti
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir
išsamumo. Nuomonė, kurią prašoma 
pateikti, visų pirma apima:
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Pagrindimas

Negalime sutikti su pasiūlymu padaryti apimties nustatymą privalomą visais atvejais. Pats 
užsakovas turėtų nuspręsti, ar jam reikia pagalbos apimčiai nustatyti. Nuomonėje dėl 
apimties nustatymo turėtų būti minimi tik su pačiu projektu susiję elementai, joje neturėtų būti 
aptariama sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūra.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo, jei 
to prašo vykdytojas. Visų pirma ji apima:

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų būti nustatoma savanoriško apimties nustatymo pareiga. Apimties nustatymo 
procedūros tikslas – užsakovui suteikti pagalbą ir galimybę įvertinti esamą tyrimo poreikį.

Pakeitimas 255
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo, jei 
to prašo vykdytojas. Visų pirma ji nustato:

Or. de

Pakeitimas 256
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl klausimų, kuriuos užsakovas turi 
aptarti aplinkos ataskaitoje pagal šio 
straipsnio 1 dalį. Visų pirma ji nustato:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytas tam tikras lankstumas, kad nebūtų ribojamas klausimų, kuriuos 
diskusijose dėl aplinkos ataskaitos reikalavimų turi aptarti kompetentinga institucija ir 
užsakovas, spektras.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis, suinteresuota 
visuomene ir užsakovu, kompetentinga 
institucija priima sprendimą dėl 
informacijos, kurią užsakovas turi įtraukti į 
aplinkos ataskaitą pagal šio straipsnio 1 
dalį, apimties ir išsamumo. Visų pirma ji 
nustato:

Or. en

Pakeitimas 258
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis, užsakovu ir 
suinteresuota visuomene, kompetentinga 
institucija priima sprendimą dėl 
informacijos, kurią užsakovas turi įtraukti į 
aplinkos ataskaitą pagal šio straipsnio 1 
dalį, apimties ir išsamumo. Visų pirma ji 
nustato:

Or. en

Pakeitimas 259
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis, užsakovu ir 
suinteresuota visuomene, kompetentinga 
institucija priima sprendimą dėl 
informacijos, kurią užsakovas turi įtraukti į 
aplinkos ataskaitą pagal šio straipsnio 1 
dalį, apimties ir išsamumo. Visų pirma ji 
nustato:

Or. pt

Pakeitimas 260
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimtinus sprendimus ir gautinas 
nuomones;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 261
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimtinus sprendimus ir gautinas 
nuomones;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 262
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucijas ir visuomenę, kurios gali 
būti suinteresuotos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 263
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atskirus procedūros etapus ir jų 
trukmę;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 264
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atskirus procedūros etapus ir jų 
trukmę;

Išbraukta.



PE510.870v01-00 50/71 AM\937205LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 265
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atskirus procedūros etapus ir jų 
trukmę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atskirus procedūros etapus ir jų trukmę; c) atskirus procedūros etapus ir privalomus 
jų trukmės laikotarpius;

Or. en

Pakeitimas 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atskirus procedūros etapus ir jų trukmę; c) atskirus procedūros etapus ir privalomus 
jų pabaigos terminus;

Or. it

Pagrindimas

Terminų tikslumas labai svarbus norint sėkmingai atlikti visą procedūrą.

Pakeitimas 268
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 269
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Kompetentinga institucija neturi visos informacijos, kad priimtų sprendimus dėl pagrįstų 
alternatyvų, ypač susijusios su techninėmis galimybėmis ir ekonominiais aspektais.

Pakeitimas 270
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 273
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) reikalingas, užsakovo svarstytas
alternatyvas, susijusias su siūlomu projektu 
ir konkrečiomis jo charakteristikomis;

Or. de

Pakeitimas 274
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) alternatyvas, įskaitant bazinio lygio 
scenarijaus arba neįgyvendinimo 
alternatyvą, susijusias su siūlomu projektu 
ir konkrečiomis jo charakteristikomis, 
atsižvelgiant į poveikį aplinkai;

Or. en
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Pakeitimas 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) pagrįstas alternatyvas, kaip nustatyta 1 
dalyje, susijusias su siūlomu projektu ir 
konkrečiomis jo charakteristikomis;

Or. de

Pagrindimas

Žr. pastabas dėl 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimas 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis (tai nereiškia, kad 
vykdomas naujas ar pagrindiniam 
projektui lygiagretus projektas). 
Alternatyvos siūlomos dėl pateikto 
projektų punktų, dėl kurių kyla problemų 
arba poveikio aplinkai vertinimas gali būti 
neigiamas;

Or. es



AM\937205LT.doc 55/71 PE510.870v01-00

LT

Pakeitimas 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis, atsižvelgiant į poveikį 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 278
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 3 straipsnyje nurodytas aplinkos 
savybes, kurios gali būti reikšmingai 
paveiktos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 3 straipsnyje nurodytas aplinkos 
savybes, kurios gali būti reikšmingai 

Išbraukta.
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paveiktos;

Or. en

Pakeitimas 280
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 281
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 284
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 285
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) informaciją ir žinias, turimas ir gautas 
kitais sprendimų priėmimo lygiais arba 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir 
taikytinus vertinimo metodus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 286
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) informaciją ir žinias, turimas ir gautas 
kitais sprendimų priėmimo lygiais arba 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir 
taikytinus vertinimo metodus.

g) taikytinus vertinimo metodus.

Or. en

Pakeitimas 287
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali Kompetentinga institucija gali prašyti 
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prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

užsakovo pateikti papildomą informaciją, 
jeigu tai pateisinama naujomis 
aplinkybėmis ar dalykiniais svarstymais ir 
jeigu kompetentinga institucija tai 
pagrindžia.

Or. de

Pakeitimas 288
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Jeigu užsakovas prašo nuomonės, 
kompetentinga institucija gali paprašyti 
užsakovo pateikti papildomos 
informacijos, kurią ji laiko naudinga 
nuomonei pateikti. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Or. en

Pagrindimas

Negalime sutikti su pasiūlymu padaryti apimties nustatymą privalomą visais atvejais. Pats 
užsakovas turėtų nuspręsti, ar jam reikia pagalbos apimčiai nustatyti. Nuomonėje dėl 
apimties nustatymo turėtų būti minimi tik su pačiu projektu susiję elementai, joje neturėtų būti 
aptariama sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūra.

Pakeitimas 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
nepriklausomų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų pagalbos. Vėlesni 
prašymai, kad užsakovas pateiktų 
papildomos informacijos, gali būti teikiami 
tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami 
naujomis aplinkybėmis ir jeigu 
kompetentinga institucija juos tinkamai 
paaiškina.

Or. es

Pakeitimas 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
techniškai kompetentingų ekspertų 
pagalbos. Vėlesni prašymai, kad užsakovas 
pateiktų papildomos informacijos, gali būti 
teikiami tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami 
naujomis aplinkybėmis ir jeigu 
kompetentinga institucija juos tinkamai 
paaiškina.

Or. en

Pakeitimas 291
Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
techniškai kompetentingų ekspertų 
pagalbos. Vėlesni prašymai, kad užsakovas 
pateiktų papildomos informacijos, gali būti 
teikiami tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami 
naujomis aplinkybėmis ir jeigu 
kompetentinga institucija juos tinkamai 
paaiškina.

Or. nl

Pakeitimas 292
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
nepriklausomų ekspertų pagalbos. Vėlesni 
prašymai, kad užsakovas pateiktų 
papildomos informacijos, gali būti 
teikiami, kai jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 293
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali reikalauti, kad 
kompetentinga institucija pareikštų savo 
nuomonę nepaisydama, ar užsakovas to 
pageidauja.

Or. en

Pakeitimas 294
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
aplinkos ataskaitos būtų išsamios ir 
pakankamai geros kokybės:

Kad aplinkos ataskaita būtų išsami ir 
pakankamai geros kokybės, ją patikrina 
techniškai kompetentingi ekspertai, 
ekspertų komitetai arba kompetentinga 
institucija.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas – pasiekti, kad sprendimas dėl prašymo leisti vykdyti planuojamą veiklą būtų priimtas 
remiantis pakankamos kokybės aplinkos ataskaita. Minėtąjį tikslą būtų galima pasiekti 
patikrinant ataskaitos išsamumą ir kokybę, kol dar nepriimtas sprendimas, ar leisti vykdyti 
planuojamą veiklą. Negalime pritarti privalomam akreditacijos sistemos įvedimui ir 
naudojimuisi akredituotų ekspertų paslaugomis.

Pakeitimas 295
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų techniškai kompetentingi 
asmenys, turintys pakankamą 
kvalifikaciją ir (arba) patirtį (ekspertai), ir

Or. de

Pagrindimas

Tikslas užtikrinti ar pagerinti aplinkos ataskaitų išsamumą ir kokybę vertintinas palankiai, 
tačiau tam nebūtina ekspertų akreditacija. Jei valdžios įstaigos ir (arba) užsakovai turi 
pakankamą kompetenciją, tai turėtų būti galima ją išnaudoti.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų nepriklausomi ir 
techniškai kompetentingi ekspertai,

Or. es

Pakeitimas 298
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų kompetentingi ekspertai, ir

Or. de

Pakeitimas 299
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų kvalifikuoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

Or. en

Pakeitimas 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų techniškai kompetentingi 
ekspertai, arba

Or. en

Pagrindimas

Užsakovas, konsultuodamasis su valdžios institucijomis ir remdamasis direktyva, turėtų turėti 
teisę pats nuspręsti, kaip pasirinkti ekspertus. Reikalaujant, kad PAV rengtų ir tikrintų 
akredituoti ekspertai, nebus pagerinta PAV kokybė, bus tik padidinta administracinė našta ir 
išlaidos.

Pakeitimas 301
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba 

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų techniškai kompetentingi 
ekspertai, arba 

Or. nl

Pakeitimas 302
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų techniškai kompetentingi 
ekspertai, arba

Or. fr

Pakeitimas 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų techniškai kompetentingi 
ekspertai, arba

Or. en

Pakeitimas 304
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi nepriklausomi ekspertai, 
arba

Or. en
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Pakeitimas 305
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, 
kad aplinkos ataskaitą patikrintų 
akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai ir (arba) nacionalinių ekspertų 
komitetai.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir 
(arba) nacionalinių ekspertų komitetai.

b) jei tai atrodo būtina dėl to, kad aplinkos 
ataskaita parengta akivaizdžiai 
nekvalifikuotai, kompetentinga institucija 
užtikrina, kad aplinkos ataskaitą patikrintų 
ekspertai ir (arba) ekspertų komitetai.

Or. de

Pagrindimas

Tikslas užtikrinti ar pagerinti aplinkos ataskaitų išsamumą ir kokybę vertintinas palankiai, 
tačiau tam nebūtina ekspertų akreditacija. Jei valdžios įstaigos ir (arba) užsakovai turi 
pakankamą kompetenciją, tai turėtų būti galima ją išnaudoti.

Pakeitimas 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų nepriklausomi
ir techniškai kompetentingi ekspertai ir 
(arba) žinomų nacionalinių ekspertų 
komitetai.

Or. es

Pakeitimas 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir 
(arba) nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų techniškai 
kompetentingi ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 309
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų kompetentingi 



AM\937205LT.doc 69/71 PE510.870v01-00

LT

techniškai kompetentingi ekspertai ir 
(arba) nacionalinių ekspertų komitetai.

ekspertai ir (arba) nacionalinių ekspertų 
komitetai.

Or. de

Pakeitimas 310
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų kvalifikuoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

Or. en

Pakeitimas 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų techniškai 
kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

Or. en

Pagrindimas

Užsakovas, konsultuodamasis su valdžios institucijomis ir remdamasis direktyva, turėtų turėti 
teisę pats nuspręsti, kaip pasirinkti ekspertus. Reikalaujant, kad PAV rengtų ir tikrintų 
akredituoti ekspertai, nebus pagerinta PAV kokybė, bus tik padidinta administracinė našta ir 
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išlaidos.

Pakeitimas 312
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų techniškai 
kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

Or. nl

Pakeitimas 313
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų techniškai 
kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

Or. fr

Pakeitimas 314
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 
techniškai kompetentingi nepriklausomi 
ekspertai ir (arba) nacionalinių ekspertų 
komitetai.

Or. en

Pakeitimas 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kompetentinga institucija užtikrina, 
kad projekto poveikio aplinkai vertinimą 
patikrintų aplinkos apsaugos institucija.

Or. pl


