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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4, w 
odniesieniu do przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie ustalają, czy 
przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z 
art. 5—10. Państwa członkowskie 
dokonują tego ustalenia po 
przeprowadzeniu konsultacji publicznych
za pomocą: 
a) badania indywidualnego; 
lub 
b) progów lub kryteriów ustalonych 
przez państwo członkowskie.
Państwa członkowskie mogą postanowić 
o stosowaniu obydwu procedur, o 
których mowa w lit. a) i b).”;

Or. en

Uzasadnienie

Ustalanie przez państwa członkowskie, czy przedsięwzięcie oceniane jest za pomocą badania 
indywidualnego, czy na podstawie progów lub kryteriów przewidzianych w załączniku II,
powinno się odbywać z udziałem społeczeństwa.

Poprawka 191
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera -a (nowa)
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Państwa członkowskie mogą 
postanowić o stosowaniu obydwu 
procedur, o których mowa w lit. a) i b). 
Jeżeli zastosowanie ma lit. b), państwa 
członkowskie gwarantują, że określenie 
progów lub kryteriów poprzedzają 
konsultacje społeczne.”;

Or. en

Poprawka 192
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Państwa członkowskie mogą 
postanowić o stosowaniu obydwu 
procedur, o których mowa w lit. a) i b).
Odnośnie do lit. b) należy przeprowadzić 
konsultację ze społeczeństwem w celu 
ustalenia progów lub kryteriów.”;

Or. pt

Poprawka 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje, o ile jest to wymagane i właściwe,
informacje o cechach przedsięwzięcia, jego 
potencjalnym oddziaływaniu na 
środowisko oraz środkach przewidzianych 
w celu uniknięcia lub ograniczenia 
znaczących skutków. 

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje, które miałby podawać wykonawca w ramach wstępnego 
rozpatrzenia zgodnie z załącznikiem II.A, prowadziłyby do znacznego poszerzenia obowiązku 
udzielania informacji na podstawie obowiązującej dyrektywy OOŚ. Tymczasem byłoby to 
sprzeczne z samym sensem i celem wstępnego rozpatrzenia. Dlatego załącznik II.A powinien 
zostać skreślony, ponieważ zakres informacji, jakich będzie musiał udzielić wykonawca w 
ramach wstępnego rozpatrzenia danego przypadku, nie powinien być już rozszerzany.

Poprawka 194
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, które 
zgodnie z prawem państw członkowskich 
wymagają badania indywidualnego lub są 
zgodne z progami lub kryteriami 
określonymi przez państwa członkowskie 
na podstawie ust. 2, wykonawca podaje 
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skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

informacje o cechach przedsięwzięcia i
jego potencjalnym oddziaływaniu na 
środowisko. Szczegółowy wykaz 
informacji, które należy podać znajduje się 
w załączniku II.A.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji nie powinna polegać na przeprowadzaniu analizy równie 
kompleksowej jak OOŚ. Wykonawca nie powinien przeprowadzać OOŚ w celu wykonania 
OOŚ.

Poprawka 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko. 
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać znajduje się w załączniku 
II.A.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji ma na celu stwierdzenie czy potrzebna jest OOŚ i nie powinna być 
nadmiernie obciążająca. Władze dokonują oceny na podstawie informacji przekazanych przez 
wykonawcę czy jest prawdopodobne, że w danym przypadku przedsięwzięcie będzie miało 
istotny wpływ na środowisko. Jeżeli skutki są istotne, przeprowadzenie OOŚ jest konieczne.
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Poprawka 196
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
których mogą wymagać właściwe organy,
znajduje się w załączniku II.A.

Or. fr

Uzasadnienie

Ujednolicenie kryteriów nie jest obowiązkowe, jeżeli w niektórych sytuacjach właściwy organ 
posiada już pewne informacje.

Poprawka 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, dla 
których zgodnie z prawem państw 
członkowskich wymagane jest badanie 
indywidualne lub które spełniają progi lub 
kryteria ustalone w związku z ust. 2,
wykonawca podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
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które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

Or. pl

Poprawka 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, poddanych 
badaniu indywidualnemu do celów art. 4 
ust. 2, wykonawca podaje informacje o 
cechach przedsięwzięcia, jego 
potencjalnym oddziaływaniu na 
środowisko oraz środkach przewidzianych 
w celu uniknięcia lub ograniczenia 
znaczących skutków. Szczegółowy wykaz 
informacji, które należy podać znajduje się 
w załączniku II.A.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustęp ten może sugerować, że wykonawcy powinni dostarczyć informacji na temat 
charakterystyki przedsięwzięcia i jego potencjalnego oddziaływania na środowisko organowi 
właściwemu w zakresie wszystkich przedsięwzięć, których dotyczy załącznik II, w tym objętych 
progami lub kryteriami wykluczenia. Taka interpretacja skutkowałaby upowszechnieniem 
badania indywidualnego z pierwszym etapem odnoszącym się obowiązkowo do wszystkich 
przedsięwzięć, których dotyczy załącznik II, i drugim zarezerwowanym dla przedsięwzięć, 
których nie obejmują progi lub kryteria wykluczenia.
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Poprawka 199
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A. Informacje powinny być 
dostępne dla społeczeństwa przed 
dokonaniem ustalenia, o którym mowa w 
ust. 2, i udostępnione w internecie, 
zapewniając większą przejrzystość i 
większy dostęp publiczny.

Or. pt

Poprawka 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a 
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o cechach przedsięwzięcia 
podawane właściwym organom w 
procedurze preselekcji ograniczają się do 
najważniejszych zagadnień, aby 
umożliwić organom administracji 
dokonywanie oceny wykonalności 
przedsięwzięcia oraz proponowanie zmian 
i rozwiązań alternatywnych.
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Or. es

Uzasadnienie

Projekt wstępny ma na celu ograniczenie zakresu i czasu wstępnej oceny, która wymaga 
preselekcji, przez udzielenie wykonawcy wstępnej informacji dotyczącej wykonalności 
przedsięwzięcia, co pozwoli ograniczyć koszty dalszych prac. Projekt wstępny nie stanowi 
pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawka 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ udziela odpowiedzi w 
procedurze preselekcji w krótkim, 
nieprzekraczającym 8 miesięcy terminie.

Or. es

Uzasadnienie

Ograniczenie czasu na udzielenie odpowiedzi przez właściwy organ ma zasadnicze znaczenie 
dla przyspieszenia procedury stanowiącej jedynie wstępną ocenę.

Poprawka 202
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach preselekcji wykonawca 
sporządza krótkie opisy w celu 
dostarczenia informacji, o których mowa 
w załączniku II.
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Or. fr

Uzasadnienie

W fazie przygotowawczej badania i projekty są jeszcze mało rozwinięte. Bez uszczerbku dla 
wyników preselekcji, nie należy wymagać od wykonawcy więcej niż to konieczne. Celem 
preselekcji jest określenie zapotrzebowania, nie zaś nakazanie wykonawcy wykonania oceny 
oddziaływania na środowisko.

Poprawka 203
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ
bierze pod uwagę kryteria wyboru
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko.
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy stosować znajduje się w 
załączniku III.

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, bierze się pod 
uwagę odpowiednie kryteria wyboru 
określone w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 204
Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy stosować znajduje się w 
załączniku III.

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę odpowiednie kryteria 
wyboru związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru
znajduje się w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wyłącznie kryteria wyboru, które są istotne z 
punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

Poprawka 205
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy stosować znajduje się w 
załączniku III.

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które można stosować, znajduje się w 
załączniku III.
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Or. fr

Uzasadnienie

Ujednolicenie kryteriów nie jest obowiązkowe, jeżeli w niektórych sytuacjach właściwy organ 
posiada już pewne informacje.

Poprawka 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy stosować znajduje się w 
załączniku III.

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy uwzględnić, znajduje się w 
załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach nie wszystkie informacje z załącznika III są istotne z punktu 
widzenia przedsięwzięcia. W takim przypadku nie ma powodów, aby wymagać od wykonawcy 
pełnego wykazu.

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

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

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. 
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy stosować znajduje się w 
załączniku III.

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę, na ile to niezbędne,
kryteria wyboru związane z cechami lub 
lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego 
potencjalnym oddziaływaniem na 
środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów 
wyboru, które należy stosować, znajduje 
się w załączniku III.

Or. de

Uzasadnienie

Nakłady na badania i oceny skutków związane z danym projektem nie powinny być 
nadmierne. Kryteria oceny skutków podane w listach takich kryteriów nie powinny być 
obowiązkowe dla każdego przeglądu, lecz stosowane wyłącznie o tyle, o ile będą miały 
znaczenie dla danego przedsięwzięcia oraz dla oczekiwanych w jego przypadku oddziaływań 
na środowisko.

Poprawka 208
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach preselekcji wykonawca 
sporządza krótkie opisy, które nie mogą 
zawierać więcej informacji, niż określono
w załączniku II.A.

Or. fr

Uzasadnienie

W fazie przygotowawczej badania i projekty są jeszcze mało rozwinięte. Bez uszczerbku dla 
wyników preselekcji, nie należy wymagać od wykonawcy więcej, niż to konieczne. Celem 
preselekcji jest określenie zapotrzebowania, nie zaś nakazanie wykonawcy wykonania oceny 
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oddziaływania na środowisko.

Poprawka 209
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

5. Właściwy organ ustala zgodnie z ust. 2, 
na podstawie informacji podanych przez 
wykonawcę zgodnie z ust. 3 i z 
uwzględnieniem, w stosownych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Ustalenia przyjęte na podstawie ust. 2:

Or. en

Uzasadnienie

Celem dostosowania do ust. 2 wyrażenie „podejmuje decyzje” należy zastąpić terminem 
„ustala”. Należy dodać odniesienie do art. 4 ust. 3.

Poprawka 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 

5. Właściwy organ podejmuje 
rozstrzygnięcie zgodnie z ust. 2, na 
podstawie informacji podanych przez 
wykonawcę i z uwzględnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyników badań, 
wstępnych weryfikacji lub ocen skutków 
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środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

dla środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

Or. pl

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
na podstawie oceny informacji podanych 
przez wykonawcę i z uwzględnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyników badań, 
wstępnych weryfikacji lub ocen skutków 
dla środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosownych
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przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

przypadkach, znanych mu wyników 
badań, wstępnych weryfikacji lub ocen 
skutków dla środowiska, 
przeprowadzonych na podstawie innych 
przepisów unijnych. Decyzja podjęta na 
podstawie ust. 2:

Or. de

Uzasadnienie

Ocena skutków dokonywana przez właściwy organ powinna odbywać się na podstawie 
znanych mu wyników badań. Odniesienie się do wyników badań w ogóle jest problematyczne, 
ponieważ nie są wyznaczone żadne ograniczenia.

Poprawka 213
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosownych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Właściwy organ może ustalić, że 
przedsięwzięcie wymienione w załączniku 
II nie podlega ocenie zgodnie z art. 5–10 
jedynie w przypadku, gdy brak 
prawdopodobnych istotnych skutków 
przedsięwzięcia na środowisko został 
należycie udokumentowany. Decyzja 
podjęta na podstawie ust. 2:

Or. en
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Poprawka 214
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosownych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych, jak 
również argumentów zainteresowanej 
grupy społeczeństwa i odnośnych władz 
lokalnych. Decyzja podjęta na podstawie 
ust. 2:

Or. es

Uzasadnienie

Zważywszy, że art. 4 w niniejszym ustępie odnosi się do ocen pozostających w gestii państw 
członkowskich, szczególnie istotne jest uwzględnienie uczestnictwa zainteresowanej 
społeczności. Ulega zmianie termin przyjęty przez sprawozdawcę w poprawce 22 („uwagi” 
na „argumenty”).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawiera wyszczególnienie 
uwzględnionych kryteriów z załącznika 

skreślona



AM\937205PL.doc 19/76 PE510.870v01-00

PL

III;

Or. de

Uzasadnienie

Regulacja nie odpowiada zasadzie proporcjonalności i prowadzi do zwiększenia obciążenia 
administracyjnego. Dodatkowo powoduje ryzyko zwiększenia liczby sporów prawnych.

Poprawka 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawiera opis środków przewidzianych w 
celu zapobiegania wszelkim znaczącym 
skutkom dla środowiska, ich unikania i 
ograniczania w przypadkach gdy 
zdecydowano, że ocena oddziaływania na 
środowisko nie jest potrzebna zgodnie z 
art. 5–10;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji ma na celu stwierdzenie, czy potrzebna jest OOŚ, i nie powinna być 
nadmiernie obciążająca. Władze dokonują oceny na podstawie przekazanych przez 
wykonawcę informacji, czy jest prawdopodobne, że w danym przypadku przedsięwzięcie 
będzie miało istotny wpływ na środowisko. Jeżeli skutki są istotne, przeprowadzenie OOŚ jest 
konieczne.

Poprawka 217
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c



PE510.870v01-00 20/76 AM\937205PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawiera opis środków przewidzianych w 
celu zapobiegania wszelkim znaczącym 
skutkom dla środowiska, ich unikania i 
ograniczania w przypadkach gdy 
zdecydowano, że ocena oddziaływania na 
środowisko nie jest potrzebna zgodnie z 
art. 5–10;

skreślona

Or. de

Poprawka 218
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jest udostępniana publicznie. d) jest udostępniana publicznie, a uwagi 
zainteresowanej społeczności są należycie 
uwzględniane.

Or. pt

Poprawka 219
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 

skreślony
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wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji 
i wielkości przedsięwzięcia właściwy 
organ może przedłużyć ten termin o 
kolejne trzy miesiące; w takim przypadku 
właściwy organ informuje wykonawcę o 
powodach takiego przedłużenia i o 
przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

Or. nl

Poprawka 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji 
i wielkości przedsięwzięcia właściwy 
organ może przedłużyć ten termin o 
kolejne trzy miesiące; w takim przypadku 
właściwy organ informuje wykonawcę o 
powodach takiego przedłużenia i o 
przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie do trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję lub inną decyzję 
wydawaną w celu spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i pod warunkiem, że 
wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje.

Or. pl

Poprawka 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji 
i wielkości przedsięwzięcia właściwy 
organ może przedłużyć ten termin o 
kolejne trzy miesiące; w takim przypadku 
właściwy organ informuje wykonawcę o 
powodach takiego przedłużenia i o 
przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie 
dziewięćdziesięciu dni od złożenia 
wniosku o udzielenie zezwolenia na 
inwestycję i pod warunkiem, że 
wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje.

Or. it

Uzasadnienie

Pewność dotycząca terminów ma zasadnicze znaczenie dla pozytywnego zakończenia całej 
procedury.

Poprawka 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji 
i wielkości przedsięwzięcia właściwy 
organ może przedłużyć ten termin o 
kolejne trzy miesiące; w takim przypadku 
właściwy organ informuje wykonawcę o 
powodach takiego przedłużenia i o 

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje.
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przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące terminów powinny być zawarte w prawie dotyczącym danej dziedziny.

Poprawka 223
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzydziestu dni
od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin jednokrotnie o 
kolejne trzydzieści dni; w takim przypadku 
właściwy organ informuje wykonawcę w 
formie pisemnej o powodach takiego 
przedłużenia i o przewidywanej dacie 
podjęcia decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Sześciomiesięczny termin jest nieproporcjonalnie długi na tym etapie procedury. Termin 
trzydziestodniowy z możliwością trzydziestodniowego przedłużenia jest bardziej spójny z 
bieżącą praktyką w państwach członkowskich.

Poprawka 224
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o jeden miesiąc; w 
takim przypadku właściwy organ 
informuje wykonawcę o powodach takiego 
przedłużenia i o przewidywanej dacie 
podjęcia decyzji.

Or. en

Poprawka 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o kolejne cztery
miesiące; w takim przypadku właściwy 
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takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

Or. es

Poprawka 226
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
jeszcze przedłużyć ten termin zgodnie z 
wyznaczonymi przez państwa 
członkowskie rozsądnymi ramami 
czasowymi, które jednak nie mogą 
przekraczać trzech miesięcy; w takim 
przypadku właściwy organ informuje 
wykonawcę o powodach takiego 
przedłużenia i o przewidywanej dacie 
podjęcia decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachować prawo do określania odpowiedniego terminu 
zgodnie z warunkami krajowymi.

Poprawka 227
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, że 
właściwy organ przyjmuje ustalenia na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od momentu przedstawienia 
przez wykonawcę wszystkich informacji
wymaganych na podstawie ust. 3. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia.

Or. en

Uzasadnienie

Termin należy naliczać od momentu podania przez wykonawcę wszystkich informacji 
wymaganych na podstawie ust. 3. Jesteśmy również zdania, że preselekcja powinna odbywać 
się niezależnie od ustalania zakresu. Informacje dostępne na etapie preselekcji są często 
niewystarczające do należytego określenia zakresu. Istnieje ponadto ryzyko, że wnioski, co do 
których wykonawca nie zdecyduje się ostatecznie na realizację, byłyby niepotrzebnie objęte 
procedurą określania zakresu.

Poprawka 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie 90 dni od 
złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia 
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zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

na inwestycję i pod warunkiem, że 
wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin maksymalnie 
o 90 dni; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji i informuje Komisję 
o podmiocie i przyczynach opóźnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Pewność co do terminów i ram czasowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego 
procesu. Decyzja w sprawie poddania przedsięwzięcia ocenie powinna zostać podjęta 
maksymalnie w terminie trzech miesięcy, a terminu tego nie należy wydłużać ze względu na 
charakter, kompleksowość, lokalizację i wielkość planowanego przedsięwzięcia; taka 
uznaniowość może oznaczać subiektywizm dla koordynacji całej oceny w czasie.

Poprawka 229
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję lub dodatkowe 
elementy przedsięwzięcia i pod
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
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dacie podjęcia decyzji.

Or. en

Poprawka 230
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4– litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod 
warunkiem, że wykonawca przedstawił 
wszystkie wymagane informacje. W 
zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o maksymalnie trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

Or. de

Poprawka 231
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają 
szczegółowe rozwiązania dotyczące 
podawania przez wykonawcę wszelkich 
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wymaganych informacji.

Or. en

Poprawka 232
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega 
ocenie oddziaływania na środowisko 
zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie 
ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje 
informacje określone w art. 5 ust. 2.

skreślony

Or. de

Poprawka 233
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega 
ocenie oddziaływania na środowisko 
zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie 
ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje 
informacje określone w art. 5 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 234
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 
na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przedkłada sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko obejmuje 
informacje i oceny określone w załączniku 
IV. Przy opracowywaniu sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko wykonawca 
podaje informacje, których można w 
sposób uzasadniony wymagać do celów 
podejmowania racjonalnych decyzji 
dotyczących oddziaływania 
proponowanego przedsięwzięcia na 
środowisko i uwzględnia:

a) opinię wydaną przez właściwy organ 
zgodnie z ust. 2 na temat zakresu i 
poziomu szczegółowości informacji 
podawanych przez wykonawcę;
b) obecny stan wiedzy i metody oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uprościć proponowany przez Komisję art. 5 ust. 1. W dyrektywie należy wyraźnie 
uznać, podobnie jak w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/42/WE, że obowiązek przedkładania 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko można wypełnić przez podanie informacji 
uzyskanych w związku z procesem podejmowania decyzji lub w drodze ocen dokonywanych w 



AM\937205PL.doc 31/76 PE510.870v01-00

PL

związku z innym ustawodawstwem unijnym. Komisja proponuje, aby w art. 5 ust. 1 dodać 
lokalizację przedsięwzięcia i możliwości techniczne. Dla uproszczenia proponowanego art. 5 
ust. 1 lokalizację przedsięwzięcia i możliwości techniczne można podać w załączniku IV.

Poprawka 235
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 
na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania oraz racjonalnych
alternatyw branych pod uwagę. 
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Wykonawca prezentuje pokrótce w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko:
a) istotne oddziaływanie przedsięwzięcia 
na środowisko;
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b) wszelkie środki wymagane w celu 
złagodzenia istotnego oddziaływania na 
środowisko;
c) czy złagodzenie oddziaływania odnosi 
się do projektu, wymogów lub warunków, 
czy do zobowiązań prawnych;
d) czy jakiekolwiek istotne lub potencjalne 
oddziaływanie będzie kontrolowane przy 
pomocy procesów wykraczających poza 
zakres OOŚ.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wykonawcy zostaną zobowiązani do krótkiego przedstawienia planowanych działań w 
ramach łagodzenia oddziaływania na środowisko, będzie to korzystne zarówno dla 
wykonawców, jak i dla organów krajowych, gdyż poprawi przejrzystość analizy sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko.

Poprawka 236
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
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zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 
na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia sprecyzowanie zadań wykonawcy i organu władzy publicznej.

Poprawka 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania, alternatyw wobec 
proponowanego przedsięwzięcia.
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na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 238
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 
na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania i alternatyw wobec 
proponowanego przedsięwzięcia.
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. en
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 Poprawka 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko zawiera 
informacje, których można w sposób 
uzasadniony wymagać do celów 
podejmowania racjonalnych decyzji 
dotyczących oddziaływania 
proponowanego przedsięwzięcia na 
środowisko z uwzględnieniem obecnego 
stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, 
możliwości technicznych i lokalizacji 
przedsięwzięcia, charakterystyki
potencjalnego oddziaływania, opisu 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych
dostosowanych do proponowanego 
przedsięwzięcia i do jego cech 
szczególnych, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, znajduje się w załączniku IV.

Or. it

Poprawka 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella



PE510.870v01-00 36/76 AM\937205PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko zawiera 
informacje, których można w sposób 
uzasadniony wymagać do celów 
podejmowania racjonalnych decyzji 
dotyczących oddziaływania 
proponowanego przedsięwzięcia na 
środowisko z uwzględnieniem obecnego 
stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, 
możliwości technicznych i lokalizacji 
przedsięwzięcia, charakterystyki 
potencjalnego oddziaływania, zarysu 
racjonalnych alternatyw właściwych i 
odpowiednich dla proponowanego 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 241
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 
na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
rodzaju potencjalnych skutków oraz 
zbadanych przez wykonawcę rozwiązań 
alternatywnych wobec proponowanego 
przedsięwzięcia. Szczegółowy wykaz 
informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 



PE510.870v01-00 38/76 AM\937205PL.doc

PL

oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania, ocenionych przez 
wykonawcę rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych, które umożliwiłyby 
uzyskanie w takim samym zakresie celów 
przedsięwzięcia przy uwzględnieniu jego 
specyficznych cech, a także stopnia, w 
jakim pewne kwestie (w tym ocena 
rozwiązań alternatywnych) są właściwiej 
oceniane na innych poziomach, w tym na 
poziomie planowania, lub na podstawie 
innych wymogów w zakresie oceny. 
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. de

Uzasadnienie

Jest ważne, aby w ramach OOŚ uwzględniać także „rozsądne” alternatywy. Musi być przy 
tym jednak jasne, jakie alternatywne rozwiązania są „rozsądne”. Ponieważ cele i cele 
częściowe projektu formułuje wykonawca, a nie organ wydający zgodę, tenże organ nie może 
ustalać, co jest „rozsądną” alternatywą. Wybór między różnymi projektami / lokalizacjami 
może następować wyłącznie na poziomie planowania przestrzennego w poszczególnych 
państwach członkowskich, a nie w OOŚ.

Poprawka 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, w tym w 
stosownych przypadkach ocenę skutków 
wizualnego oddziaływania na otoczenie, z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania, alternatyw wobec 
proponowanego przedsięwzięcia, które 
odnoszą się do istotnego oddziaływania, a 
także stopnia, w jakim pewne kwestie (w 
tym ocena rozwiązań alternatywnych) są 
właściwiej oceniane na innych poziomach, 
w tym na poziomie planowania, lub na 
podstawie innych wymogów w zakresie 
oceny. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 244
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania, wykazu dostępnych 
alternatyw dotyczących istotnego 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg udzielania przez wykonawcę szczegółowych informacji na temat alternatyw jest 
nierealistyczny, gdyż wykonawcy nie mają ku temu niezbędnych kompetencji, możliwości 
kontroli ani wiedzy specjalistycznej. Wykonawca powinien ponadto prezentować wyłącznie 
alternatywy istotne z punktu widzenia skutków przedsięwzięcia.

Poprawka 245
Sabine Wils, João Ferreira
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
w tym początkowego obciążenia imisją,
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania, alternatyw wobec
proponowanego przedsięwzięcia, a także 
stopnia, w jakim pewne kwestie (w tym 
ocena rozwiązań alternatywnych) są 
właściwiej oceniane na innych poziomach, 
w tym na poziomie planowania, lub na 
podstawie innych wymogów w zakresie 
oceny. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązanie procedur OOŚ z procedurami zatwierdzenia na mocy specjalnych praw 
(rozporządzeń sektorowych) zapobiega holistycznej identyfikacji, opisowi i ocenie 
oddziaływania na środowisko. Początkowe obciążenie imisją w miejscu realizacji 
przedsięwzięcia spowodowane przez istniejące obiekty i sektor transportowy nie zostało 
wzięte pod uwagę. Prawidłowa ocena oddziaływania przedsięwzięcia możliwa jest wyłącznie 
przy uwzględnieniu takiego początkowego obciążenia imisją.
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Poprawka 246
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, możliwości 
technicznych i lokalizacji przedsięwzięcia, 
włącznie z obciążeniem imisjami, 
charakterystyki potencjalnego 
oddziaływania, alternatyw wobec 
proponowanego przedsięwzięcia, a także 
stopnia, w jakim pewne kwestie (w tym 
ocena rozwiązań alternatywnych wobec 
proponowanego przedsięwzięcia) są 
właściwiej oceniane na innych poziomach, 
w tym na poziomie planowania, lub na 
podstawie innych wymogów w zakresie 
oceny. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. de
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Poprawka 247
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotne informacje i wiedzę na temat 
oddziaływania na środowisko już dostępne 
oraz uzyskane na innych poziomach 
procedury podejmowania decyzji lub na 
podstawie innych przepisów unijnych 
mogą być stosowane w celu dostarczenia 
informacji i ocen, o których mowa w 
załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uprościć proponowany przez Komisję art. 5 ust. 1. W dyrektywie należy wyraźnie 
uznać, podobnie jak w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/42/WE, że obowiązek przedkładania 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko można wypełnić przez podanie informacji 
uzyskanych w związku z procesem podejmowania decyzji lub w drodze ocen dokonywanych w 
związku z innym prawodawstwem unijnym. Komisja proponuje, aby w art. 5 ust. 1 dodać 
lokalizację przedsięwzięcia w lit. d) i możliwości techniczne w lit. a). Celem uproszczenia 
proponowanego w art. 5 ust. 1 lokalizację przedsięwzięcia i możliwości techniczne można 
dodać w załączniku IV.

Poprawka 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 

skreślony



PE510.870v01-00 44/76 AM\937205PL.doc

PL

informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:
a) decyzje i opinie, jakie należy uzyskać;
b) potencjalnie zainteresowane organy i 
grupy społeczeństwa;
c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;
d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;
e) aspekty środowiska, o których mowa w 
art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć 
znaczący wpływ;
f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;
g) informacje i wiedzę już dostępne oraz 
uzyskane na innych poziomach procedury 
podejmowania decyzji lub na podstawie 
innych przepisów unijnych, a także 
metody oceny, jakie należy stosować.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej dyrektywie przewidziano, że obowiązek sporządzenia OOŚ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy, po konsultacjach z ekspertami i 
organami władzy. Skutkiem tej propozycji byłoby przeniesienie odpowiedzialności z 
wykonawcy na organy władzy. To zwiększyłoby obciążenie administracyjne spoczywające na 
wnioskodawcy i na organach władzy oraz spowodowałoby dodatkową decyzję, od której 
można byłoby się odwołać.

Poprawka 249
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, które zagwarantują, że 
jeżeli wykonawca zażąda tego przed 
złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję, właściwe 
organy wydają opinię na temat 
informacji, które wykonawca powinien 
podać zgodnie z ust. 1.

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Jeżeli wykonawca wystąpi z wnioskiem o 
wydanie opinii dotyczącej zakresu, 
właściwy organ może następnie zwracać 
się do wykonawcy o podanie dodatkowych 
informacji wyłącznie w przypadku 
wystąpienia nowych okoliczności lub 
bezpośredniego znaczenia dla podjęcia 
świadomej decyzji na temat wszelkiego 
znacznego niekorzystnego oddziaływania 
na środowisko i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia 
przez właściwe organy.
Państwo członkowskie może wymagać od 
właściwych organów wydania takiej 
opinii, niezależnie od tego, czy domaga się 
jej wykonawca.

a) decyzje i opinie, jakie należy uzyskać;
b) potencjalnie zainteresowane organy i 
grupy społeczeństwa;
c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;
d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;
e) aspekty środowiska, o których mowa w 



PE510.870v01-00 46/76 AM\937205PL.doc

PL

art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć 
znaczący wpływ;
f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;
g) informacje i wiedzę już dostępne oraz 
uzyskane na innych poziomach procedury 
podejmowania decyzji lub na podstawie 
innych przepisów unijnych, a także 
metody oceny, jakie należy stosować.
Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ustalania zakresu nie jest potrzebny. Taki obowiązek ograniczałby elastyczność 
wykonawców w zakresie wykorzystania pozaustawowych dyskusji poprzedzających złożenie 
wniosku odbywających się między wykonawcą, właściwymi organami a kluczowymi 
agencjami, które stanowią mniej oficjalną okazję do omówienia zakresu i treści deklaracji 
środowiskowej.

Poprawka 250
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 

2. O ile jest to przedmiotem wniosku 
wykonawcy złożonego przed złożeniem 
wniosku o zezwolenie na inwestycję, 
właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
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w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

art. 6 ust. 1, ustala zakres i poziom 
szczegółowości informacji, które 
wykonawca musi podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z 
ust. 1 niniejszego artykułu. Wykonawca 
jest zobowiązany do załączenia do tego 
wniosku koncepcji sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko.

Or. de

Poprawka 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości informacji, 
które wykonawca musi podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Jeżeli wykonawca wystąpi o to przed 
złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję, właściwy organ, 
po przeprowadzeniu konsultacji z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
udziela wytycznych na temat informacji, 
które wykonawca musi podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ uwzględnia w
szczególności:

Or. en

Poprawka 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości informacji, 
które wykonawca musi podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Jeżeli wykonawca wniesie o to przed 
złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia, właściwy organ, po 
przeprowadzeniu konsultacji z organami, o 
których mowa w art. 6 ust. 1, dostarcza 
wskazówek dotyczących informacji, które 
wykonawca musi podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z 
ust. 1 niniejszego artykułu. Właściwy 
organ uwzględnia w szczególności:

Or. it

Uzasadnienie

Przeredagowanie na podstawie obowiązującego tekstu.

Poprawka 253
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, w 
przypadku gdy wykonawca tego zażąda, by 
właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z wykonawcą oraz organami, o 
których mowa w art. 6 ust. 1, wydał opinię 
na temat zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji 
przekazywanych przez wykonawcę zgodnie 
z ust. 1 niniejszego artykułu. Wymagana 
opinia obejmuje w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do tego, aby we wniosku ustalanie zakresu było wymagane w każdym 
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przypadku. To wykonawca powinien decydować, czy potrzebne mu wsparcie w postaci 
określenia zakresu. Opinia dotycząca zakresu powinna się ograniczać do elementów, które 
odnoszą się do samego przedsięwzięcia, a nie wiązać się z procedurą udzielenia zezwolenia 
na inwestycję.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, na wniosek zarządzającego. 
Obejmuje ona w szczególności:

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolne ustalenie zakresu nie powinno stać się obowiązkowe. Celem procedury ustalenia 
zakresu jest wspomożenie wykonawcy i umożliwienie mu dokonania oceny zapotrzebowania 
na badania.

Poprawka 255
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
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konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, na wniosek zarządzającego. W 
szczególności ustala on:

Or. de

Poprawka 256
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
kwestie, którymi wykonawca musi się 
zająć w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować pewien stopień elastyczności, aby nie ograniczać zakresu kwestii, które 
powinny podlegać dyskusji między właściwymi organami a wykonawcą przy omawianiu 
wymogów w związku ze sprawozdaniem o oddziaływaniu na środowisko.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1, z zainteresowaną 
społecznością oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

Or. en

Poprawka 258
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1, z wykonawcą oraz z 
zainteresowaną społecznością, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

Or. en

Poprawka 259
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5



PE510.870v01-00 52/76 AM\937205PL.doc

PL

Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą i 
zainteresowaną społecznością, ustala 
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

Or. pt

Poprawka 260
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzje i opinie, jakie należy uzyskać; skreślona

Or. de

Poprawka 261
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) decyzje i opinie, jakie należy uzyskać; skreślona

Or. en
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Poprawka 262
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) potencjalnie zainteresowane organy i 
grupy społeczeństwa;

skreślona

Or. de

Poprawka 263
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

skreślona

Or. de

Poprawka 264
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

skreślona

Or. de
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Poprawka 265
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

skreślona

Or. en

Poprawka 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

c) poszczególne etapy procedury i wiążące 
ramy czasowe ich trwania;

Or. en

Poprawka 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

c) poszczególne etapy procedury i wiążące 
terminy określające czas ich trwania;
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Or. it

Uzasadnienie

Pewność dotycząca terminów ma zasadnicze znaczenie dla pozytywnego zakończenia całej 
procedury.

Poprawka 268
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

skreślona

Or. de

Poprawka 269
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwy organ nie dysponuje wszystkimi informacjami potrzebnymi do podjęcia decyzji w 
sprawie rozsądnych rozwiązań alternatywnych, szczególnie w zakresie wykonalności 
technicznej i aspektów ekonomicznych.
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Poprawka 270
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

skreślona

Or. fr

Poprawka 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

skreślona

Or. en

Poprawka 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

skreślona

Or. it

Poprawka 273
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

d) wymagane rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia, 
zbadane przez wykonawcę, oraz ich cechy 
szczególne;

Or. de

Poprawka 274
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

d) rozwiązania alternatywne – w tym plan 
bazowy lub alternatywę w postaci 
niewykonania – wobec proponowanego 
przedsięwzięcia oraz ich cechy szczególne 
z uwzględnieniem oddziaływania na 
środowisko;

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

d) rozsądne rozwiązania alternatywne, w 
rozumieniu ust. 1, wobec proponowanego 
przedsięwzięcia oraz ich cechy szczególne;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uwagi do poprawki proponowanej dla art. 5 ust. 1.

Poprawka 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne, co nie oznacza 
realizacji nowego przedsięwzięcia lub 
przedsięwzięcia równoległego; organ dąży 
do przedstawienia rozwiązań 
alternatywnych wobec problematycznych 
elementów proponowanego 
przedsięwzięcia lub tych, które mogą 
uzyskać negatywną ocenę oddziaływania 
na środowisko;

Or. es
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Poprawka 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne, z 
uwzględnieniem oddziaływania na 
środowisko;

Or. en

Poprawka 278
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) aspekty środowiska, o których mowa w 
art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć 
znaczący wpływ;

skreślona

Or. de

Poprawka 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) aspekty środowiska, o których mowa w 
art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć 
znaczący wpływ;

skreślona

Or. en

Poprawka 280
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

skreślona

Or. de

Poprawka 281
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

skreślona

Or. de
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Poprawka 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

skreślona

Or. en

Poprawka 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

skreślona

Or. it

Poprawka 284
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

skreślona
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Or. en

Poprawka 285
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) informacje i wiedzę już dostępne oraz 
uzyskane na innych poziomach procedury 
podejmowania decyzji lub na podstawie 
innych przepisów unijnych, a także 
metody oceny, jakie należy stosować.

skreślona

Or. de

Poprawka 286
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) informacje i wiedzę już dostępne oraz 
uzyskane na innych poziomach procedury 
podejmowania decyzji lub na podstawie 
innych przepisów unijnych, a także
metody oceny, jakie należy stosować.

g) metody oceny, jakie należy stosować.

Or. en

Poprawka 287
Richard Seeber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Właściwy organ może zwracać się do 
wykonawcy o dodatkowe informacje w 
przypadku wystąpienia nowych 
okoliczności lub rzeczowych względów i 
pod warunkiem przedstawienia 
uzasadnienia.

Or. de

Poprawka 288
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać z 
pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Jeżeli wykonawca wystąpi o sporządzenie 
opinii, właściwy organ może zażądać od 
wykonawcy podania dodatkowych 
informacji, które uzna za potrzebne do 
sporządzenia opinii. Właściwy organ może 
następnie zwracać się o dodatkowe 
informacje wyłącznie w przypadku 
wystąpienia nowych okoliczności i pod 
warunkiem przedstawienia należytego 
uzasadnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do tego, aby we wniosku ustalanie zakresu było wymagane w każdym 
przypadku. To wykonawca powinien decydować, czy potrzebne mu wsparcie w postaci 
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określenia zakresu. Opinia dotycząca zakresu powinna ograniczać się do elementów, które 
odnoszą się do samego przedsięwzięcia, a nie wiązać się z procedurą udzielenia zezwolenia 
na inwestycję.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy niezależnych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Or. es

Poprawka 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy 
organ może następnie zwracać się o 
dodatkowe informacje wyłącznie w 
przypadku wystąpienia nowych 
okoliczności i pod warunkiem 
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przedstawienia należytego uzasadnienia. przedstawienia należytego uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 291
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy 
organ może następnie zwracać się o 
dodatkowe informacje wyłącznie w 
przypadku wystąpienia nowych 
okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

Or. nl

Poprawka 292
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne niezależnych 
ekspertów, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu. Właściwy organ 
może następnie zwracać się o dodatkowe 
informacje w momencie wystąpienia
nowych okoliczności.
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przedstawienia należytego uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 293
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może wymagać od 
właściwych organów wydania takiej 
opinii, niezależnie od tego, czy domaga się 
jej wykonawca.

Or. en

Poprawka 294
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zagwarantować kompletność i 
odpowiednią jakość sprawozdań o 
oddziaływaniu na środowisko, o których 
mowa w art. 5 ust. 1:

Aby zagwarantować kompletność i 
odpowiednią jakość sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
sprawozdanie sprawdzają eksperci 
posiadający kwalifikacje techniczne, 
komitety ekspertów lub właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest, aby decyzja w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję była 
podejmowana na podstawie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko o wystarczającej 
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jakości. Powyższy cel można osiągnąć przez sprawdzenie jakości i kompletności 
sprawozdania przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na 
inwestycję. Nie możemy poprzeć wprowadzenia przymusowego systemu akredytacji i 
korzystania z usług akredytowanych ekspertów.

Poprawka 295
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
osoby posiadające kwalifikacje techniczne 
oraz odpowiednią wiedzę fachową i/lub 
doświadczenie (specjalistów);

Or. de
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Uzasadnienie

Należy wspierać cel, jakim jest zapewnienie lub poprawa kompletności i jakości sprawozdań 
o oddziaływaniu na środowisko, jednak akredytacja ekspertów nie jest do tego niezbędna.
Jeśli właściwy organ i/lub wykonawca dysponują odpowiednią wiedzą specjalistyczną, to 
powinna ona zostać wykorzystana.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
niezależnych ekspertów;

Or. es

Poprawka 298
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających odpowiednie kwalifikacje
ekspertów i

Or. de
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Poprawka 299
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
wykwalifikowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

Or. en

Poprawka 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów lub

Or. en

Uzasadnienie

Wyboru ekspertów powinien dokonywać wykonawca, w drodze konsultacji z właściwymi 
organami i zgodnie z dyrektywą. Wymóg sporządzania i weryfikacji OOŚ przez 
akredytowanych ekspertów nie poprawi jakości OOŚ, a tylko zwiększy obciążenie 
administracyjne i koszty.
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Poprawka 301
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów lub

Or. nl

Poprawka 302
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów lub

Or. fr

Poprawka 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów lub

Or. en

Poprawka 304
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne niezależnych 
ekspertów lub

Or. en

Poprawka 305
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 

skreślona
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kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) o ile jest to niezbędne ze względu na 
oczywiste błędy merytoryczne 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, właściwy organ dopilnowuje, 
aby sprawozdanie takie zostało 
zweryfikowane przez posiadające
odpowiednie kwalifikacje osoby i/lub 
komitety ekspertów.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wspierać cel, jakim jest zapewnienie lub poprawa kompletności i jakości sprawozdań 
o oddziaływaniu na środowisko, jednak akredytacja ekspertów nie jest do tego niezbędna.
Jeśli właściwy organ i/lub wykonawca dysponują odpowiednią wiedzą specjalistyczną, to 
powinna ona zostać wykorzystana.

Poprawka 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
niezależnych i posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów i/lub komitety 
ekspertów krajowych, których nazwiska 
podaje się do wiadomości.

Or. es

Poprawka 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 309
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
posiadających odpowiednie kwalifikacje 
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kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

ekspertów i/lub komitety ekspertów
krajowych.

Or. de

Poprawka 310
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
wykwalifikowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów i/lub 
komitety ekspertów krajowych.

Or. en

Poprawka 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów i/lub komitety ekspertów 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyboru ekspertów powinien dokonywać wykonawca, w drodze konsultacji z właściwymi 
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organami i zgodnie z dyrektywą. Wymóg sporządzania i weryfikacji OOŚ przez 
akredytowanych eksportów nie poprawi jakości OOŚ, a tylko zwiększy obciążenie 
administracyjne i koszty.

Poprawka 312
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów i/lub komitety ekspertów 
krajowych.

Or. nl

Poprawka 313
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów i/lub komitety ekspertów 
krajowych.

Or. fr

Poprawka 314
Sandrine Bélier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne niezależnych 
ekspertów i/lub komitety ekspertów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) właściwy organ dopilnowuje, aby 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko został zweryfikowany przez 
organ ochrony środowiska.

Or. pl


