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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Ak článok 2 ods. 4 neustanovuje 
inak, členské štáty určia, či projekty 
uvedené v prílohe II budú podliehať 
posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10. 
Členské štáty po konzultáciách 
s verejnosťou ich určia na základe: 
(a) skúmania každého jednotlivého 
prípadu 
alebo 
(b) prahových hodnôt alebo kritérií 
stanovených členskými štátmi.
Členské štáty môžu rozhodnúť 
uplatňovať oba postupy uvedené v 
písmenách a) a b).“

Or. en

Odôvodnenie

Keď členské určujú, či by sa projekt mal vyhodnocovať či už na základe preskúmania od 
prípadu k prípadu, alebo stanovením prahových hodnôt alebo kritérií podľa prílohy II, mala 
by sa požadovať účasť verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 191
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) V odseku 2 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:
„Členské štáty môžu rozhodnúť o 
uplatnení obidvoch postupov uvedených 
v písmenách a) a b). Ak sa uplatňuje 
písm. b), členské štáty zabezpečujú, aby sa 
pri stanovení prahových hodnôt alebo 
kritérií konzultovalo s verejnosťou.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
João Ferreira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 2 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:
„Členské štáty môžu rozhodnúť o 
uplatnení obidvoch postupov uvedených 
v písmenách a) a b). Ak sa uplatňuje 
písm. b), na účely stanovenia prahových 
hodnôt alebo kritérií sa musí konzultovať 
s verejnosťou.“

Or. pt

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ, podľa potreby 
a vhodnosti, informácie o vlastnostiach 
projektu, jeho potenciálnych vplyvoch na 
životné prostredie a plánovaných 
opatreniach s cieľom predísť významnému 
vplyvu a znížiť ho. 

Or. de

Odôvodnenie

Informácie, ktoré by mal poskytovať navrhovateľ na posúdenie v súlade s prílohou II.A, by 
viedli k značnému rozšíreniu existujúcej požiadavky na poskytovanie informácií v súlade 
existujúcej smernice EIA. Toto by však bolo v rozpore so samotným účelom posudzovania. 
Preto by sa mala vypustiť príloha II.A, aby sa množstvo informácií, ktoré má poskytovať 
navrhovateľ na posudzovanie jednotlivých prípadov, nerozšírilo.

Pozmeňujúci návrh 194
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.

3. Pre projekty uvedené v prílohe II, ktoré 
si v súlade so zákonmi členských štátov 
vyžadujú preskúmanie jednotlivých 
prípadov alebo ktoré spĺňajú prahové 
hodnoty alebo kritériá stanovené 
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
navrhovateľ poskytuje informácie 
o vlastnostiach projektu a jeho 
potenciálném vplyve na životné prostredie. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú predložiť, je špecifikovaný v prílohe 
II.A.
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Or. en

Odôvodnenie

Proces overovania by sa nemal skladať z analýzy, ktorá je tak komplexná ako EIA. 
Navrhovateľ by nemusel vypracúvať hodnotenie vplyvu na životné prostriedie len preto, aby 
vypracoval hodnotenie vplyvu na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu a jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci procesu overovania sa vyhodnotí potreba vypracovania hodnotenia vplyvu na životné 
prostredie a nemala by byť príliš zaťažujúca. Príslušné orgány podľa jednotlivých prípadov 
vyhodnotia, či projekt môže mať výrazný vplyv na životné prostredie na základe informácií, 
ktoré predložil navrhovateľ. Ak sa očakáva výrazný vplyv, treba vypracovať hodnotenie 
vplyvu na životné prostredie EIA.

Pozmeňujúci návrh 196
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktorých predloženie môžu požadovať 
príslušné orgány, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“

Or. fr

Odôvodnenie

Netreba uplatňovať kritériá celoplošne, ak príslušný orgán v niektorých situáciách už má 
určité informácie k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“

3. Pre projekty uvedené v prílohe II, pre 
ktoré sa v jednotlivých prípadoch vyžaduje 
preskúmanie v súlade s právom členského 
štátu alebo ktoré spĺňajú prahové hodnoty 
či kritériá stanovené v súvislosti s 
odsekom 2, predloží navrhovateľ 
informácie o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach s 
cieľom predísť významnému vplyvu a 
znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný v 
prílohe II.A. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“

3. Pre projekty uvedené v prílohe II, 
postúpené na preskúmanie podľa 
jednotlivých prípadov pri uplatnení 
článku 4 ods. 2, predloží navrhovateľ 
informácie o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“

Or. fr

Odôvodnenie

Tento odsek by mohol viesť k tomu, že človek sa bude domnievať, že navrhovatelia by mali 
poskytovať informácie o vlastnostiach projektu a jeho potenciálnom vplyve na životné 
prostredie príslušnému orgánu v prípade všetkých projektov podľa prílohy II vrátane 
projektov, ktoré „profitujú“ z vyňatia prahových hodnôt či kritérií. To by znamenalo, že 
preskúmanie podľa jednotlivých prípadov by platilo vo všetkých prípadoch, pričom prvá fáza 
by bola povinná pre všetky projekty podľa prílohy II a druhá fáza by bola povinná iba pre 
projekty, ktoré „neprofitujú“ z vyňatia prahových hodnôť či kritérií.

Pozmeňujúci návrh 199
João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A.“

3. Pre projekty uvedené v prílohe II 
predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu, jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie a plánovaných opatreniach 
s cieľom predísť významnému vplyvu 
a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A. Tieto informácie sa 
sprístupnia verejnosti pred určením na 
účely odseku 2, a to zverejnením na 
internete, čím sa zabezpečí väčšia 
transparentnosť a verejná dostupnosť.“

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Množstvo informácií, ktoré sa musia 
predkladať príslušnému orgánu v tomto 
procese overovania, sa bude udržiavať na 
minime a obmedzí sa na kľúčové aspekty, 
ktoré umožnia orgánu pri zisťovaní, či je 
projekt životaschopný a pri navrhovaní 
zmien či alternatív.

Or. es

Odôvodnenie

Zámerom predprojektovej fázy je obmedziť čas a rozsah procesu overovania a poskytnúť 
navrhovateľovi prvotnú reakciu na to, či je projekt životaschopný, alebo nie, a tým znížiť jeho 
rozvojové náklady. Táto predprojektová fáza nesmie zahrnovať úplné hodnotenie vplyvu na 
životné prostredie.
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Pozmeňujúci návrh 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán musí vydať odpoveď na 
overovanie v čo najkratšom časovom 
rámci a vždy najneskôr do ôsmich 
mesiacov.

Or. es

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa obmedzil čas na odpoveď príslušného orgánu, čo sa týka 
overovania, aby sa urýchlil proces, ktorý je len predbežným krokom. 

Pozmeňujúci návrh 202
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Navrhovateľ v rámci overovania predloží 
súhrné opisy v súvislosti s informáciami, 
ktoré sa majú predložiť podľa prílohy 
II.A.

Or. fr

Odôvodnenie

Štúdie a projekty sú stále vo fáze overovania ešte len na počiatku. Bez toho, aby sa akokoľvek 
ovplyvňoval výsledok overovania, by navrhovatelia mali poskytovať len to, čo je v tejto fáze 
nevyhnutne potrebné. Zámerom procesu overovania je zistiť, či treba vypracovať hodnotenie 
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vplyvu na životné prostredie, a nie prinútiť navrhovateľa, aby toto hodnotenie vypracoval on.

Pozmeňujúci návrh 203
Marianne Thyssen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové 
kritériá súvisiace s vlastnosťami 
a umiestnením projektu a jeho 
potenciálne vplyvy na životné prostredie.
Podrobný zoznam výberových kritérií, 
ktoré sa majú uplatňovať, je 
špecifikovaný v prílohe III.

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu, alebo ak sú 
stanovené prahy alebo kritériá na účely 
odseku 2, vezmú sa do úvahy príslušné 
výberové kritéria uvedené v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie, možno neúmyselne, mení rozsah pôsobnosti článku 4 ods. 3 súčasnej 
smernice. Zo súčasného znenia článku 4 ods. 3 je jasné, že ustanovenie sa vzťahuje tak na 
členské štáty pri stanovovaní vyňatia prahových hodnôt/kritérií, ako aj na príslušné orgány 
pri overovaní jednotlivých projektov. Návrh však obmedzuje článok 4 ods. 3 na skúmanie 
jednotlivých prípadov príslušným orgánom, a tým spôsobuje neistotu, čo sa týka možnosti, 
aby sa členské štáty rozhodli pre systém prahových hodnôť na vyňatie, ktorý sa nespája 
s skúmaním jednotlivých prípadov. 

Pozmeňujúci návrh 204
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní relevantné 
výberové kritériá súvisiace s vlastnosťami 
a umiestnením projektu a jeho potenciálne 
vplyvy na životné prostredie. Podrobný 
zoznam výberových kritérií je 
špecifikovaný v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušný orgán by mal brať do úvahy len tie výberové kritériá, ktoré sú dôležité pre projekt.

Pozmeňujúci návrh 205
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.“

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa môžu
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.“

Or. fr

Odôvodnenie

Netreba uplatňovať kritériá celoplošne, ak príslušný orgán v niektorých situáciách už má 
určité informácie k dispozícii.
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Pozmeňujúci návrh 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
posudzovať, je špecifikovaný v prílohe III. 
Text predložený Komisiou

Or. en

Odôvodnenie

Existujú prípady, keď nie všetky informácie v prílohe III sú dôležité pre projekt. V týchto 
prípadoch netreba od navrhovateľa požadovať úplný zoznam informácií.

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán podľa potreby zohľadní 
výberové kritériá súvisiace s vlastnosťami 
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projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

a umiestnením projektu a jeho potenciálne 
vplyvy na životné prostredie. Podrobný 
zoznam výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

Or. de

Odôvodnenie

Úsilie venované na preskúmanie a vyhodnotenie daného projektu by malo byť primerané. 
Hodnotiace kritériá obsiahnuté v zozname by sa nemuseli bezpodmienečne uplatniť, iba vtedy, 
keď môžu byť dôležité pre projekto a jeho očakávaný vplyv na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 208
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Navrhovateľ v rámci overovania predloží 
súhrné opisy, ktoré v zmysle 
poskytovaných informácií neprekračujú 
požiadavky prílohy II.A.

Or. fr

Odôvodnenie

Štúdie a projekty sú stále vo fáze overovania ešte len na počiatku. Bez toho, aby sa akokoľvek 
ovplyvňoval výsledok overovania, by navrhovatelia mali poskytovať len to, čo je v tejto fáze 
nevyhnutne potrebné. Zámerom procesu overovania je zistiť, či treba vypracovať hodnotenie 
vplyvu na životné prostredie, a nie prinútiť navrhovateľa, aby toto hodnotenie vypracoval on.

Pozmeňujúci návrh 209
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa 
odseku 2 musí:

5. Príslušný orgán prijme svoje určenie
podľa odseku 2 na základe informácií, 
ktoré mu poskytol navrhovateľ podľa 
odseku 3, a v prípade potreby so zreteľom 
na výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Určenie podľa odseku 2 
musí:

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zladenia s odsekom 2 by sa pojem „rozhodnutie“ mal nahradiť pojmom „určenie“. 
Mal by sa vsunúť odkaz na článok 4 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán prijme svoje rozhodnutie
podľa odseku 2 na základe informácií, 
ktoré mu poskytol navrhovateľ, a v prípade 
potreby so zreteľom na výsledky štúdií, 
predbežných overovaní alebo posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Únie. Rozhodnutie podľa odseku 2 musí:

Príslušný orgán prijme záver podľa odseku 
2 na základe informácií, ktoré mu poskytol 
navrhovateľ, a v prípade potreby so 
zreteľom na výsledky štúdií, predbežných 
overovaní alebo posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov Únie. Rozhodnutie 
podľa odseku 2 musí:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2, po 
konzultáciách s verejnosťou na základe 
vyhodnotenia informácií, ktoré mu 
poskytol navrhovateľ, a v prípade potreby 
so zreteľom na výsledky štúdií, 
predbežných overovaní alebo posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Únie. Rozhodnutie podľa odseku 2 musí:

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, ktoré pozná, predbežných 
overovaní alebo posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov Únie. Rozhodnutie 
podľa odseku 2 musí:

Or. de

Odôvodnenie

Orgán by mal pri hodnotení vychádzať iba zo štúdií, ktoré pozná. Odkazovanie na výsledky 
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štúdií vo všeobecnosti môže spôsobovať problémy, pretože ich rozsah pôsobnosti sa jasne 
nedefinuje.

Pozmeňujúci návrh 213
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Príslušný orgán môže 
rozhodnúť, že projekt uvedený v prílohe 
II netreba hodnotiť podľa článkov 5 až 10 
iba vtedy, keď sa dá dokázať, že 
pravdepodobné významné vplyvy projektu 
na životné prostredie neexistujú. 
Rozhodnutie podľa odseku 2 musí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
pričom zohľadní prípadné pripomienky 
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výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

verejnosti a dotknutých miestnych orgánov 
a v prípade potreby výsledky štúdií, 
predbežných overovaní alebo posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Únie, a všetky sťažnosti, ktoré predložili 
občania zasiahnutí projektom alebo 
príslušné miestne orgány. Rozhodnutie 
podľa odseku 2 musí:

Or. es

Odôvodnenie

Tento odsek článku 4 sa vzťahuje na rozhodnutia, ktoré sa majú prijímať na úrovni 
členskéhoš štátu, preto je mimoriadne dôležité, aby zakotvilo ustanovenie na podiel občanov 
postihnutých projektom.  Výraz „poznámky“, ktorý použil spravodajca v pozmeňujúcom 
návhru 22, sa zmenil na „sťažnosti“. 

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) uviesť, akým spôsobom sa zohľadnili 
kritériá v prílohe III;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Toto pravidlo je disproporčné a spôsobuje zväčšenie administratívnej záťaže. Ďalej hrozí 
nebezpečenstvo, že to vyústi do viac súdnych sporov.

Pozmeňujúci návrh 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) obsahovať opis plánovaného 
opatrenia, ktorého cieľom je zabrániť 
akýmkoľvek významným vplyvom na 
životné prostredie, predchádzať im 
a znížiť ich, ak sa rozhodne, že nie je 
potrebné vykonať nijaké posudzovanie 
vplyvu na životné prostredie podľa 
článkov 5 až 10;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V rámci procesu overovania sa vyhodnotí potreba vypracovania hodnotenia vplyvu na životné 
prostredie a nemala by byť príliš zaťažujúca. Príslušné orgány podľa jednotlivých prípadov 
vyhodnotia, či projekt môže mať výrazný vplyv na životné prostredie na základe informácií, 
ktoré predložil navrhovateľ. Ak sa očakáva výrazný vplyv, treba vypracovať hodnotenie 
vplyvu na životné prostredie EIA.

Pozmeňujúci návrh 217
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) obsahovať opis plánovaného 
opatrenia, ktorého cieľom je zabrániť 
akýmkoľvek významným vplyvom na 
životné prostredie, predchádzať im 
a znížiť ich, ak sa rozhodne, že nie je 
potrebné vykonať nijaké posudzovanie 
vplyvu na životné prostredie podľa 
článkov 5 až 10;

vypúšťa sa

Or. de



PE510.870v01-00 20/73 AM\937205SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 218
João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) byť verejne prístupné. (d) byť verejne prístupné, pričom sa riadne 
zohľadnili komentáre dotknutých 
občanov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 219
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti 
od charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie 
a o dátume očakávaného rozhodnutia.

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie 
a o dátume očakávaného rozhodnutia.

6. Príslušný orgán prijme rozhodnutie 
podľa odseku 2 do troch mesiacov od 
podania žiadosti o povolenie alebo iného 
rozhodnutia vydaného na účely splnenia 
požiadaviek tejto smernice a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie 

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do 
deväťdesiatich dní od žiadosti o povolenie 
a za predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie.
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a o dátume očakávaného rozhodnutia.

Or. it

Odôvodnenie

Istota časového rámca je veľmi dôležitá, aby sa úspešne dokončil celý postup.

Pozmeňujúci návrh 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie.

Or. de

Odôvodnenie

Lehoty by sa mali stanoviť osobitnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 223
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do tridsiatich 
dní od žiadosti o povolenie 
a za predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť raz 
o ďalších tridsať dní. V takomto prípade 
príslušný orgán písomne informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich ho 
na toto predĺženie a o dátume jeho 
očakávaného ukončenia.

Or. en

Odôvodnenie

Maximálny časový rámec šiestich mesiacov je neprimerane dlhý pre túto fázu procesu. 
Obdobie 30 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 30 dní je viac v súlade so súčasnými 
praktikami v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 224
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia a 
veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o jeden 
mesiac. V takomto prípade príslušný orgán 
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príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich ho na toto predĺženie 
a o dátume jeho očakávaného ukončenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie štyri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 226
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 6. Príslušný orgán prijme svoje 
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rozhodnutie podľa odseku 2 do troch
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu ďalej predĺžiť, 
na čo členské štáty stanovia prijateľný 
časový rámec, ktorý nebude dlhší ako tri
mesiace. V takomto prípade príslušný 
orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich ho na toto predĺženie 
a o dátume jeho očakávaného ukončenia.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by si mali ponechať právomoc na určenie vhodnej lehoty z dôvodu 
vnútroštátnych podmienok.

Pozmeňujúci návrh 227
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

6. Členské štáty zabezpečia, že príslušný 
orgán rozhodne o určení podľa odseku 2 
do troch mesiacov od chvíle, keď
navrhovateľ predložil všetky potrebné 
informácie podľa odseku 3. V závislosti 
od charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa o 
dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

Or. en
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Odôvodnenie

Štartovacím bodom časového rámca by mala byť chvíľa, keď navrhovateľ predloží všetky 
požadované informácia podľa odseku 3. Ďalej sa domnievame, že overovanie by sa malo 
oddeliť od určovania rozsahu. Vo fáze overovania sú často k dispozícii nedostatočné 
informácie na to, aby sa riadne určil rozsah. Navyše existuje riziko, že v prípade návrhu, 
o ktorom navrhovateľ neskôr rozhodne, že ho nepostúpi do fázy používania, by sa zbytočne 
určil rozsah.

Pozmeňujúci návrh 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do 
deväťdesiatich dní od žiadosti o povolenie 
a za predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť najviac 
o deväťdesiat dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia a informuje Komisiu o subjekte 
a príčinách omeškania.

Or. en

Odôvodnenie

Istota časových rámcov a lehôt je veľmi doležitá na úspešné dokončenie celého procesu. 
Rozhodnutie o tom, či sa vypracuje hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie, by sa 
malo prijať v maximálnom limite troch mesiacov, bez toho, aby sa predlžovala lehota na 
základe povahy, zložitosti, miesta a veľkosti navrhovaného projektu. Táto zdržanlivosť môže 
zaviesť subjektivitu do časovania celého hodnotenia.
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Pozmeňujúci návrh 229
Elisabetta Gardini

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

6. Príslušný orgán prijme rozhodnutie 
podľa odseku 2 do troch mesiacov od 
podania žiadosti o povolenie a/alebo 
dodatkov k projektovému povoleniu a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia a 
veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť až o tri 
mesiace. V takomto prípade príslušný 



PE510.870v01-00 28/73 AM\937205SK.doc

SK

príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia.

orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich ho na toto predĺženie 
a o dátume jeho očakávaného ukončenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 231
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určujú podrobné opatrenia 
na predkladanie všetkých potrebných 
informácií navrhovateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak projekt podlieha posúdeniu vplyvov na 
životné prostredie v súlade s článkami 5 až 
10, toto rozhodnutie musí podľa odseku 2 
tohto článku obsahovať informácie 
uvedené v článku 5 ods. 2.“

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 233
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak projekt podlieha posúdeniu vplyvov na 
životné prostredie v súlade s článkami 5 až 
10, toto rozhodnutie musí podľa odseku 2 
tohto článku obsahovať informácie 
uvedené v článku 5 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 

1. Keď sa posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie musí vykonať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ predkladá 
environmentálnu správu. Environmentálna 
správa obsahuje informácie a hodnotenie 
konkretizované v prílohe IV. Navrhovateľ 
v rámci príprav environmentálnej správy 
zahrnuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu, pričom berie do 
úvahy:
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primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

(a) stanovisko, ktoré vydal príslušný 
orgán podľa odseku 2, o rozsahu a úrovni 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ predložiť;
(b) súčasné poznatky a metódy 
hodnotenia.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 5 ods. 1 navrhovaný Komisiou by sa mal zjednodušiť. V smernici by sa naozaj malo, 
ako v článku 5 ods. 3 smernice 2001/42/ES, výslovne uznať, že povinnosť predkladania 
environmentálnej správy sa môže naplniť predložením informácií, ktoré sa získali na iných 
úrovniach rozhodovania alebo prostredníctvom hodnotení vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov EÚ. Komisia navrhuje dodať umiestnenie projektu (d) a technickú kapacitu (a) do 
článku 5 ods. 1. V záujme zjednodušenia navrhovaného článku 5 ods. 1 sa umiestnenie 
projektu a technická kapacita môžu zahrnúť do prílohy IV.

Pozmeňujúci návrh 235
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o
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o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu
a zohľadnené racionálne alternatívy.
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Navrhovateľ zapracuje do 
environmentálnej správy súhrn:
(a) významných vplyvov projektu na 
životné prostredie;
(b) všetky opatrenia požadované na 
zmiernenie významných vplyvov na 
životné prostredie;
(c) či možno primerané zmiernenie 
dosiahnuť pomocou: návrhu projektu, 
požiadavkami a/alebo podmienkami, či 
zákonnými záväzkami;
(d) či sa významné alebo potenciálne 
vplyvy budú ovládať pomocou iných 
procesov nad rámec pôsobnosti EIA.

Or. en

Odôvodnenie

Tak navrhovatelia, ako aj vnútroštátne orgány získajú vtedy, keď sa od navrhovateľov 
požaduje, aby poskytovali súhrn plánovaných krokov na zmiernenie vplyvov, pretože tým sa 
objasní analýza environmentálnej správy.

Pozmeňujúci návrh 236
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu.

Or. fr

Odôvodnenie

Týmto návrhom sa sleduje vysvetlenie konkrétnych úloh navrhovateľa a verejného orgánu. 

Pozmeňujúci návrh 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom 
na súčasné znalosti a metódy posudzovania 
a vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
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z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom 
na súčasné znalosti a metódy posudzovania 
a vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu 
a alternatívy k navrhovanému projektu. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa obsahuje 
informácie, ktoré možno odôvodnene 
vyžadovať s cieľom prijímať informované 
rozhodnutia o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, opis 
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kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

prijateľných alternatív, 
prispôsobených navrhovanému projektu 
a jeho konkrétnym črtám, a rozsah, do 
akého možno určité prvky (vrátane 
vyhodnotenia alternatív) primeranejšie 
posúdiť na rôznych úrovniach vrátane 
úrovne plánovania alebo na základe iných 
požiadaviek týkajúcich sa posudzovania. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa obsahuje 
informácie, ktoré možno odôvodnene 
vyžadovať s cieľom prijímať informované 
rozhodnutia o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
náčrt prijateľných alternatív, dôležitých 
a špecifických pre navrhovaný projekt
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
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posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom 
na súčasné znalosti a metódy posudzovania 
a vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu 
a alternatívy k navrhovanému projektu, 
ktoré navrhovateľ posúdil. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
prijateľné alternatívy posudzované 
navrhovateľom, ktorými by sa pri 
zohľadnení konkrétnych vlastností 
projektu mohli dosiahnuť jeho hlavné 
ciele v rovnakom rozsahu, a rozsah, do 
akého možno určité prvky (vrátane 
vyhodnotenia alternatív) primeranejšie 
posúdiť na rôznych úrovniach vrátane 
úrovne plánovania alebo na základe iných 
požiadaviek týkajúcich sa posudzovania. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité uvažovať aj o „prijateľných“ alternatívach v EIA, ale treba jasne stanoviť, aké
alternatívy sú „prijateľné“. Vzhľadom na to, že ciele a podciele projektu stanovuje 
navrhovateľ, a nie schvaľovací orgán, nemožno stanoviť „prijateľné“ alternatívy. Rozličné 
projekty / miesta sa posudzujú výhradne na úrovni regionálneho plánovania v jednotlivých 
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členských štátoch, nie na úrovni EIA.

Pozmeňujúci návrh 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu, v prípade potreby 
spolu s vizuálnym posúdením vplyvu, so 
zreteľom na súčasné znalosti a metódy 
posudzovania a vzhľadom na 
charakteristiky, technickú kapacitu a 
umiestnenie projektu, charakteristiky 
potenciálneho vplyvu, alternatívy k 
navrhovanému projektu, ktoré sa týkajú 
významných vplyvov, a rozsah, do akého 
možno určité prvky (vrátane vyhodnotenia 
alternatív) primeranejšie posúdiť na 
rôznych úrovniach vrátane úrovne 
plánovania alebo na základe iných 
požiadaviek týkajúcich sa posudzovania. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Struan Stevenson
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
zoznam možných alternatív súvisiacich 
s významnými vplyvmi navrhovaného 
projektu a rozsah, do akého možno určité 
prvky (vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Odôvodnenie

Je nerealistické požadovať od navrhovateľov, aby poskytovali konkrétne informácie 
o alternatívach, na ktoré nemajú kompetenciu, ktoré nemôžu kontrolovať ani odborne 
posúdiť. Navyše, navrhovateľ by mal iba predkladať alternatívy, ktoré sú dôležité pre 
významné vplyvy projektu.

Pozmeňujúci návrh 245
Sabine Wils, João Ferreira
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu vrátane 
počiatočnej záťaže emisiami, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Odôvodnenie

Záväznosť postupv EIA na schvaľovacie procesy podľa osobitného práva (odvetvových 
nariadení) bráni holistickému určeniu, opisu a hodnoteniu vplyvov na životné prostredie. 
Počiatočná záťaž emisiami na mieste projektu z prevádzky existujúcich zariadení 
a z dopravných odvetví sa neberie do úvahy. Vplyv projektov sa môže riadne posúdiť iba 
vtedy, keď sa zahrnú aj tieto počiatočné záťaže emisiami.
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Pozmeňujúci návrh 246
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu vrátane 
imisného zaťaženia, charakteristiky 
potenciálneho vplyvu, alternatívy 
k navrhovanému projektu a rozsah, do 
akého možno určité prvky (vrátane 
vyhodnotenia alternatív) primeranejšie 
posúdiť na rôznych úrovniach vrátane 
úrovne plánovania alebo na základe iných 
požiadaviek týkajúcich sa posudzovania. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 247
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dostupné relevantné informácie o 
účinkoch projektov na životné prostredie a 
získané na inej úrovni rozhodovania alebo 
prostredníctvom iných právnych predpisov 
Únie možno použiť na poskytovanie 
informácií a na hodnotenie, ako sa 
uvádza v prílohe IV.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 5 ods. 1 navrhovaný Komisiou by sa mal zjednodušiť. V smernici by sa naozaj malo, 
ako v článku 5 ods. 3 smernice 2001/42/ES, výslovne uznať, že povinnosť predkladania 
environmentálnej správy sa môže naplniť predložením informácií, ktoré sa získali na iných 
úrovniach rozhodovania alebo prostredníctvom hodnotení vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov EÚ. Komisia navrhuje dodať umiestnenie projektu (d) a technickú kapacitu (a) do 
článku 5 ods. 1. V záujme zjednodušenia navrhovaného článku 5 ods. 1 sa umiestnenie 
projektu a technická kapacita môžu zahrnúť do prílohy IV.

Pozmeňujúci návrh 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

vypúšťa sa

(a) rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa 
majú získať;
(b) pravdepodobne dotknuté orgány 
a verejnosť;
(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie;
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(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;
(e) environmentálne prvky uvedené 
v článku 3, ktoré budú pravdepodobne 
významne ovplyvnené;
(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;
(g) informácie a znalosti dostupné 
a získané na iných úrovniach 
rozhodovania alebo prostredníctvom 
iných právnych predpisov Únie, ako 
aj metódy posudzovania, ktoré sa majú 
uplatniť.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej smernici sa konštatuje, že navrhovateľ zodpovedá za vypracovanie EIA, čo sa týka 
existujúcej regulácie, po konzultáciách s odborníkmi a príslušnými orgánmi. Týmto návrhom 
by sa zodpovednosť navrhovateľa presunula na orgány. Toto by zväčilo administratívnu záťaž 
pre žiadateľa, ako aj pre orgány, a vytvorilo by možnosť na dožadovanie sa dodatočného 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 249
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia, ktorými zabezpečia, aby ak o to 
navrhovateľ požiada ešte pred 
predložením žiadosti o povolenie, 
príslušný orgán zaujal stanovisko k 
informáciám poskytnutým navrhovateľom 
v súlade s odsekom 1.

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 

Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 



PE510.870v01-00 44/73 AM\937205SK.doc

SK

a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku.
Stanoví najmä:

a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Ak navrhovateľ požaduje stanovisko 
k určeniu rozsahu, ďalšie požiadavky 
určené navrhovateľovi na dodatočné 
informácie možno predložiť iba vtedy, 
keď sú odôvodnené novými okolnosťami 
alebo priamo súvisia s vypracovaním 
kvalifikovaného rozhodnutia o každom 
významnom nepriaznivom vplyve a keď 
ich príslušný orgán riadne vysvetlil.
Členské štáty môžu požadovať od 
príslušných orgánov, aby zaujali takéto 
stanovisko bez ohľadu na to, či o to žiada 
navrhovateľ.

(a) rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa 
majú získať;
(b) pravdepodobne dotknuté orgány 
a verejnosť;
(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie;
(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;
(e) environmentálne prvky uvedené 
v článku 3, ktoré budú pravdepodobne 
významne ovplyvnené;
(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;
(g) informácie a znalosti dostupné 
a získané na iných úrovniach 
rozhodovania alebo prostredníctvom 
iných právnych predpisov Únie, ako 
aj metódy posudzovania, ktoré sa majú 
uplatniť.
Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
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to zdôvodnené novými okolnosťami a ak 
to príslušný orgán riadne vysvetlí.

Or. en

Odôvodnenie

Povinné určovanie rozsahu je zbytočné. Obmedzilo by to pružnosť skúsenejších 
navrhovateľov pri využívaní neštatutárnych diskusií pred podaním žiadosti medzi 
navrhovateľom, príslušným orgánom a kľ´účovými agentúrami ako neformálnejšie príležitosti 
na prediskutovanie rozsahu a obsahu environmentálnej správy.

Pozmeňujúci návrh 250
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Ak si navrhovateľ pred podaním
žiadosti o povolenie želá, príslušný orgán 
po konzultáciách s orgánmi uvedenými v 
článku 6 ods. 1 stanoví rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Navrhovateľ musí k tejto žiadosti priložiť 
navrhovaný prístup k vypracovaniu 
environmentálnej správy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Ak navrhovateľ pred podaním žiadosti 
o povolenie o to požiada, príslušný orgán 
po konzultáciách s orgánmi uvedenými v 
článku 6 ods. 1 mu poskytne poradenstvo 
o informáciách, ktoré má uviesť v 
environmentálnej správe v súlade s 
odsekom 1 tohto článku. Príslušný orgán 
posudzuje najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Ak navrhovateľ pred podaním žiadosti 
o povolenie o to požiadal, príslušný orgán 
po konzultáciách s orgánmi uvedenými v 
článku 6 ods. 1 poskytne poradenstvo 
o informáciách, ktoré treba uviesť v 
environmentálnej správe v súlade s 
odsekom 1 tohto článku. Príslušný orgán 
posudzuje najmä:

Or. it

Odôvodnenie

Zmena štylizácie na základe existujúceho textu.

Pozmeňujúci návrh 253
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Členské štáty zabezpečia, ako o to 
navrhovateľ požiada, aby príslušný orgán 
po konzultáciách s navrhovateľom 
a orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
vypracoval posudok o rozsahu a úrovni
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ predložiť v súlade s odsekom 
1. Požadovaný posudok obsahuje najmä:

Or. en

Odôvodnenie

Nemôžeme súhlasiť s návrhom, podľa ktorého je určovanie rozsahu povinné vo všetkých 
prípadoch. Práve navrhovateľ by sa mal rozhodnúť, či potrebuje pomoc pri určovaní rozsahu. 
Stanovisko k určovaniu rozsahu by sa malo týkať prvkov, ktoré súvisia s projektom ako takým, 
a nemalo by sa zaoberať postupom vydávania povolenia.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách s 
orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku, 
ak o to prevádzkovateľ požiadal. 
Obsahuje najmä:

Or. de
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Odôvodnenie

Dobrovoľné určovanie rozsahu by nemalo byť povinné. Účelom procesu určovania rozsahu je 
poskytnúť pomoc navrhovateľom, aby mohli odhadnúť požiadavky na preskúmanie.

Pozmeňujúci návrh 255
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách s 
orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku, 
ak o to prevádzkovateľ požiadal. Stanoví 
najmä:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 256
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia otázky, ktoré má 
navrhovateľ riešiť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:
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Or. en

Odôvodnenie

Mal by existovať určitý stupeň pružnosti, aby sa neobmedzoval rozsah problémov, o ktorých 
treba diskutovať medzi príslušným orgánom a navrhovateľom v rámci rozhovorov 
o požiadavkách environmentálnej správy.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1, 
s príslušnou verejnosťou 
a navrhovateľom stanoví rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1, 
navrhovateľom a príslušnou verejnosťou
stanoví rozsah a úroveň podrobnosti 
informácií, ktoré má navrhovateľ uviesť 
v environmentálnej správe v súlade 
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Stanoví najmä: s odsekom 1 tohto článku. Stanoví najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1, 
navrhovateľom a príslušnou verejnosťou
stanoví rozsah a úroveň podrobnosti 
informácií, ktoré má navrhovateľ uviesť 
v environmentálnej správe v súlade 
s odsekom 1 tohto článku. Stanoví najmä:

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 260
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa 
majú získať;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 261
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa 
majú získať;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pravdepodobne dotknuté orgány 
a verejnosť;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 263
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie; vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 264
Christa Klaß
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie; vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 265
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie; (c) jednotlivé etapy postupu a záväzné 
harmonogramy na ich trvanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie; (c) jednotlivé etapy postupu a záväzné 
harmonogramy ich trvania;

Or. it

Odôvodnenie

Istota časového rámca je veľmi dôležitá, aby sa úspešne dokončil celý postup.

Pozmeňujúci návrh 268
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 269
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

vypúšťa sa
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Or. fr

Odôvodnenie

Príslušný orgán nebude mať k dispozícii všetky informácie potrebné na rozhodnutie o tom, 
ktoré alternatívne riešenia sú môžné, najmä čo sa týka technicej realizácie a finančných 
aspektov.

Pozmeňujúci návrh 270
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 273
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

(d) požadované alternatívy pre navrhovaný 
projekt posudzované navrhovateľom a ich 
osobitné charakteristiky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 274
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

(d) alternatívy pre navrhovaný projekt 
vrátane základnej alternatívy alebo 
alternatívy nezrealizovania projektu a ich 
osobitné charakteristiky, pričom sa 
zohľadňujú vplyvy na životné prostredie;

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt vymedzené v odesku 1 a ich 
osobitné charakteristiky;

Or. de

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 5 ods. 1

Pozmeňujúci návrh 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky, ktoré 
neznamenajú vykonanie nového projektu 
či projektu paralelného s hlavným 
projektom; hlavnou myšlienkou je 
navrhnúť alternatívy k tým oblastiam 
navrhovaného projektu, ktoré predstavujú 
problém alebo by mohli zapríčiť zlyhanie 
hodnotenia vplyvu na životné prostredie;

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

(d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky, 
pričom sa zohľadňujú vplyvy na životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) environmentálne prvky uvedené 
v článku 3, ktoré budú pravdepodobne 
významne ovplyvnené;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) environmentálne prvky uvedené vypúšťa sa
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v článku 3, ktoré budú pravdepodobne 
významne ovplyvnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 281
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 284
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 285
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) informácie a znalosti dostupné 
a získané na iných úrovniach 
rozhodovania alebo prostredníctvom 
iných právnych predpisov Únie, ako 
aj metódy posudzovania, ktoré sa majú 
uplatniť.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 286
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) informácie a znalosti dostupné 
a získané na iných úrovniach 
rozhodovania alebo prostredníctvom 
iných právnych predpisov Únie, ako 
aj metódy posudzovania, ktoré sa majú 
uplatniť.

(g) metódy posudzovania, ktoré sa majú 
uplatniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán môže požiadať 
navrhovateľa o ďalšie informácie, ak je to 
zdôvodnené novými okolnosťami alebo 
technickými aspektmi a ak to príslušný 
orgán vysvetlí.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 288
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Ak navrhovateľ žiada o stanovisko, 
príslušný orgán môže požiadať 
navrhovateľa, aby predložil dodatočné 
informácie, ktoré považuje za užitočné na 
vydanie stanoviska. Nasledujúce žiadosti 
o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Or. en

Odôvodnenie

Nemôžeme súhlasiť s návrhom, podľa ktorého je určovanie rozsahu povinné vo všetkých 
prípadoch. Práve navrhovateľ by sa mal rozhodnúť, či potrebuje pomoc pri určovaní rozsahu. 
Stanovisko k určovaniu rozsahu by sa malo týkať prvkov, ktoré súvisia s projektom ako takým, 
a nemalo by sa zaoberať postupom vydávania povolenia.
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Pozmeňujúci návrh 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc nezávislých a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc technicky spôsobilých 
odborníkov uvedených v odseku 3 tohto 
článku. Nasledujúce žiadosti o ďalšie 
informácie adresované navrhovateľovi 
možno predložiť, len ak je to zdôvodnené 
novými okolnosťami a ak to príslušný 
orgán riadne vysvetlí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Esther de Lange
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc technicky spôsobilých 
odborníkov uvedených v odseku 3 tohto 
článku. Nasledujúce žiadosti o ďalšie 
informácie adresované navrhovateľovi 
možno predložiť, len ak je to zdôvodnené 
novými okolnosťami a ak to príslušný 
orgán riadne vysvetlí.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 292
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak 
to príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých nezávislých odborníkov 
uvedených v odseku 3 tohto článku. 
Nasledujúce žiadosti o ďalšie informácie 
adresované navrhovateľovi možno 
predložiť, ak je to zdôvodnené novými 
okolnosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Marianne Thyssen
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu požadovať od 
príslušných orgánov, aby vydali toto 
stanovisko bez ohľadu na to, či o to žiada 
navrhovateľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na zaručenie úplnosti a dostatočnej kvality 
environmentálnych správ uvedených 
v článku 5 ods. 1:

Na zaručenie úplnosti a dostatočnej kvality 
environmentálnu správu overujú 
technicky spôsobilí odborníci, výbory 
odborníkov alebo príslušný orgán.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom, ktorý sa má dosiahnuť, je, aby sa rozhodnutie o žiadosti o povolenie prijalo na 
základe dostatočne kvalitnej environmentálnej správy. Tento cieľ by sa mohol dosiahnuť 
prostredníctvom overenia úplnosti a kvality správy pred prijatím rozhodnutia o vydaní 
povolenia. Nemôžeme podporovať povinné zavedenie autorizačného systému a využívanie 
autorizovaných odborníkov.

Pozmeňujúci návrh 295
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
technicky spôsobilé osoby, ktoré majú 
požadované znalosti a/alebo skúsenosti 
(odborníci v danej oblasti),

Or. de

Odôvodnenie

Mal by sa podporiť zámer na zabezpečenie a zvýšenie pokrytia a kvality environmentálnych 
správ, ale autorizácia či atestácia odborníkov nie je na tento účel nevyhnutná. Ak orgány 
a/alebo navrhovatelia majú potrebné odborné znalosti, mali by sa využiť.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
nezávislí a technicky spôsobilí odborníci 
alebo

Or. es

Pozmeňujúci návrh 298
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
spôsobilí odborníci a

Or. de

Pozmeňujúci návrh 299
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
kvalifikovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
technicky spôsobilí odborníci alebo

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovateľ by mal určiť výber odborníkov, po konzultáciách s orgánmi a v súlade so 
smernicou. Požiadavka, aby EIA pripravovali a overovali autorizovaní odborníci, nezvýši 
kvalitu EIA, zvýši iba administratívnu záťaž a náklady.

Pozmeňujúci návrh 301
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
technicky spôsobilí odborníci alebo

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 302
Gilles Pargneaux
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
technicky spôsobilí odborníci alebo

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
technicky spôsobilí odborníci alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
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autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

autorizovaní a technicky spôsobilí 
nezávislí odborníci alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti
a/alebo výbory národných expertov.

(b) ak je to nevyhnutné z dôvodov 
zjavných technických nedostatkov 
v environmentálnej správe, príslušný 
orgán zabezpečí, aby environmentálne 
správy overili spôsobilé osoby a/alebo 
výbory expertov.

Or. de
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Odôvodnenie

Mal by sa podporiť zámer na zabezpečenie a zvýšenie pokrytia a kvality environmentálnych 
správ, ale autorizácia či atestácia odborníkov nie je na tento účel nevyhnutná. Ak orgány 
a/alebo navrhovatelia majú potrebné odborné znalosti, mali by sa využiť.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili nezávislí
a technicky spôsobilí experti a/alebo 
výbory známych národných expertov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili technicky 
spôsobilí experti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Richard Seeber



AM\937205SK.doc 71/73 PE510.870v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili spôsobilí 
odborníci a/alebo výbory národných 
expertov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 310
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
kvalifikovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili technicky 
spôsobilí odborníci a/alebo výbory 
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a/alebo výbory národných expertov. národných expertov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovateľ by mal určiť výber odborníkov, po konzultáciách s orgánmi a v súlade so 
smernicou. Požiadavka, aby EIA pripravovali a overovali autorizovaní odborníci, nezvýši 
kvalitu EIA, zvýši iba administratívnu záťaž a náklady.

Pozmeňujúci návrh 312
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili technicky 
spôsobilí odborníci a/alebo výbory 
národných expertov.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 313
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili technicky 
spôsobilí odborníci a/alebo výbory 
národných expertov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 314
Sandrine Bélier
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
nezávislí experti a/alebo výbory národných 
expertov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) príslušný orgán zabezpečí, aby 
správu o vplyve projektu na životné 
prostredie overil orgán ochrany životného 
prostredia;

Or. pl


