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Pozměňovací návrh 316
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 technicky kvalifikovaní odborníci, 
může tytéž odborníky použít oznamovatel 
pro vypracování zprávy o vlivech na 
životní prostředí.

Or. nl

Pozměňovací návrh 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 technicky kvalifikovaní odborníci, 
oznamovatel by se měl vyhnout tomu, aby 
tytéž odborníky použil pro vypracování 
zprávy o vlivech na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Někteří odborníci mohou být úzce specializovaní a v některých případech může být k dispozici
pouze jeden z nich. Stávající znění není natolik flexibilní, aby to umožnilo.

Pozměňovací návrh 319
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 nezávislí a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nesmí tytéž odborníky použít 
oznamovatel pro vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 321
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 kvalifikovaní a technicky zdatní 
odborníci, nesmí tytéž odborníky použít 
oznamovatel pro vypracování zprávy o 
vlivech na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 technicky kvalifikovaní odborníci, 
nesmí tytéž odborníky použít oznamovatel 
pro vypracování zprávy o vlivech na 
životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Cíl zajistit úplnost a kvalitu zpráv o vlivech na životní prostředí je třeba podpořit, nicméně 
akreditace odborníků k tomu není nutná. Mají-li orgány nebo oznamovatelé potřebné odborné 
znalosti, měli by je rovněž využít.

Pozměňovací návrh 323
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 technicky kvalifikovaní odborníci, 
nesmí tytéž odborníky použít oznamovatel 
pro vypracování zprávy o vlivech na 
životní prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

 Cíl zajistit úplnost a kvalitu zpráv o vlivech na životní prostředí je třeba podpořit, nicméně 
akreditace odborníků k tomu není nutná. Mají-li orgány nebo oznamovatelé potřebné odborné 
znalosti, měli by je rovněž využít.

Pozměňovací návrh 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 326
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 328
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných kvalifikovaných odborníků 
(např. požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Or. fr

Odůvodnění

Posouzení vlivů na životní prostředí je úkolem oznamovatele, a proto nese odpovědnost za 
kvalitu zprávy o vlivech na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 329
Struan Stevenson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru 
kvalifikovaných a technicky zdatných 
odborníků (např. požadovanou kvalifikaci, 
zadání hodnocení, udílení licencí a zákaz
výkonu činnosti) určí členské státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Sandrine Bélier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných, technicky kvalifikovaných 
a nezávislých odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí, zákaz výkonu 
činnosti a systém odměňování) určí 
členské státy.

Or. lt

Pozměňovací návrh 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tito nezávislí odborníci nesou 
zodpovědnost za posouzení vlivů na 
životní prostředí, které provádějí, nad 
nímž vykonávají dohled nebo k němuž 
vydali kladné či záporné stanovisko.

Or. es

Pozměňovací návrh 333
João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Doplňuje se nový odstavec -1, který 
zní:
„-1. Veřejnost má právo požádat o 
posouzení vlivů na životní prostředí 
daného záměru, který u nich vzbuzuje 
obavy, a k tomu účelu využít ujednání o 
aktivní účasti obyvatel, místních orgánů, 
nebo zejména nevládních organizací.
Členské státy přijmou nezbytná opatření a 
stanoví nezbytné podmínky, které umožní 
toto právo uplatnit.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby orgány, 
kterých by se záměr mohl týkat, měly 
vzhledem ke své zvláštní působnosti v 
otázkách životního prostředí nebo na 
základě místní příslušnosti možnost 
vyjádřit své stanovisko k informacím 
poskytnutým oznamovatelem a k žádosti 
o povolení. Za tímto účelem členské státy 
určí orgány, s nimiž je třeba záměr 
projednat, buď obecně, nebo v 
jednotlivých případech. Těmto orgánům 
musí být předány informace 
shromážděné podle článku 5. Podrobné 
podmínky týkající se projednání stanoví 
členské státy.“

Or. it

Odůvodnění

Je třeba podotknout, že k orgánům, jichž se dotýká záměr podléhající posouzení vlivů na 
životní prostředí a s nimiž mají proběhnout konzultace, musí patřit rovněž místní orgány, na 
jejichž území záměr probíhá, za předpokladu, že příslušný orgán nebo příslušné orgány
nejsou jedno a totéž.

Pozměňovací návrh 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Následující informace musí být 
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sděleny veřejnosti v počátečním stádiu 
rozhodovacích řízení pro oblast 
životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a 
nejpozději, jakmile je možné tyto 
informace rozumně poskytnout, a to 
buď prostřednictvím ústředního portálu, 
který je veřejnosti dostupný v elektronické 
podobě v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 
2003/4/ES, prostřednictvím veřejného 
oznámení, nebo jinými vhodnými 
prostředky jako například 
elektronickými médii, jsou-li k dispozici:
a) žádost o povolení;
b) skutečnost, že záměr podléhá 
posouzení vlivů na životní prostředí, a 
případně také skutečnost, že se na něj 
vztahuje článek 7;
c) údaje o příslušných orgánech 
odpovědných za vydávání rozhodnutí, o 
orgánech, od kterých je možné obdržet 
příslušné informace, a o orgánech, na 
které se lze obracet s připomínkami či 
dotazy, a také údaje o lhůtách pro 
podávání připomínek či dotazů;
d) povaha možných rozhodnutí nebo 
návrh rozhodnutí, je-li k dispozici;
e) údaj o dostupnosti informací 
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a jakým 
způsobem budou příslušné informace 
zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti veřejnosti 
stanovené podle odstavce 5 tohoto 
článku;
ga) skutečnost, že se na záměr vztahuje 
čl. 8 odst. 2, podrobnosti přezkumu nebo 
změn zprávy o vlivech na životní prostředí 
a další zvažovaná zmírňující nebo 
kompenzační opatření;
gb) výsledky monitorování provedeného
v souladu s čl. 8 odst. 2.“

Or. en
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Odůvodnění

V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude včas poskytovat 
informace o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací a 
transparentnost. Dále jsou přidána písmena ga) a gb), která zajišťují přístup k informacím o 
přezkumu nebo změně zprávy o vlivech na životní prostředí a o dalších zvažovaných 
zmírňujících nebo kompenzačních opatřeních, jak stanoví nové znění čl. 8 odst. 2.

Pozměňovací návrh 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy zajistí, aby dotčené 
veřejnosti byly v přiměřených lhůtách a 
alespoň skrze ústřední portál, který je 
veřejnosti dostupný v elektronické podobě, 
zpřístupněny tyto informace:
a) veškeré informace shromážděné podle 
článku 5;
b) v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy hlavní zprávy a doporučení 
adresované příslušnému orgánu nebo 
orgánům v době, kdy je dotčená 
veřejnost informována v souladu s 
odstavcem 2 tohoto článku;
c) v souladu s ustanoveními směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o 
přístupu veřejnosti k informacím o 
životním prostředí informace neuvedené 
v odstavci 2 tohoto článku, které jsou 
významné pro rozhodnutí podle článku 
8 této směrnice a které jsou dostupné až 
po informování dotčené veřejnosti podle 
odstavce 2 tohoto článku.“
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Or. en

Odůvodnění

V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude včas poskytovat 
informace o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací a 
transparentnost.

Pozměňovací návrh 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) v odstavci 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„S žádostmi o přístup k informacím 
uvedenými v tomto odstavci se nakládá v 
souladu s články 3, 4 a 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES.“

Or. it

Pozměňovací návrh 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné 
a účinné možnosti účastnit se 
rozhodovacích řízení ve věcech životního 
prostředí podle čl. 2 odst. 2, a to 
prostřednictvím svých vztahů s příslušným 
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orgánem nebo příslušnými orgány. Tyto 
orgány jsou v průběhu rozhodovacího 
procesu povinny předat připomínky a 
stanoviska, která může veřejnost vyjádřit v 
době, kdy jsou všechny možnosti ještě 
otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí 
o žádosti o povolení.“

Or. it

Pozměňovací návrh 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Dotčená veřejnost musí dostat včasné 
a účinné možnosti účastnit se 
rozhodovacích řízení ve věcech životního 
prostředí podle čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a 
5 a čl. 5 odst. 2 a musí mít za tím účelem 
právo vyjádřit své připomínky a 
stanoviska příslušnému orgánu nebo 
orgánům v době, kdy jsou všechny 
možnosti ještě otevřené, tedy před 
učiněním rozhodnutí […].“

Or. en

Odůvodnění

Účast veřejnosti by měla být povinná rovněž ve zjišťovacím řízení a při určování rozsahu, což 
jsou klíčové fáze rozhodovacího procesu týkajícího se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a c (nové)
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ac) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Podrobné podmínky informování 
veřejnosti (například formou vývěsek v 
určité oblasti nebo oznámeními v 
místním tisku) a konzultací se dotčenou 
veřejností (například písemným 
vyjádřením nebo veřejnou anketou) 
stanoví členské státy. Členské státy 
přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, 
aby byly důležité informace k dispozici 
prostřednictvím ústředního portálu, který 
je veřejnosti dostupný v elektronické 
podobě v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 
2003/4/ES.“

Or. en

Odůvodnění

V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude včas poskytovat 
informace o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací a 
transparentnost.

Pozměňovací návrh 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené 
lhůty poskytující dostatek času,

Pro jednotlivé fáze stanoví členské státy 
závazné lhůty:

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici je nutné lépe specifikovat závazné časové rámce, jiné než u veřejných konzultací.
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Měl by být zohledněn návrh na stanovení konkrétního časového rámce pro tyto fáze postupu.

Pozměňovací návrh 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené 
lhůty poskytující dostatek času,

Pro jednotlivé fáze stanoví členské státy 
závazné lhůty:

Or. it

Odůvodnění

Pro úspěšné dokončení celého postupu je klíčový jistý časový rámec.

Pozměňovací návrh 343
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 a 
dotčená veřejnost měly dost času na 
přípravu a účinnou účast na rozhodování 
ve věcech životního prostředí podle 
ustanovení tohoto článku.

b) by orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 a 
dotčená veřejnost měly dost času na 
přípravu a účinnou účast na posuzování 
vlivů na životní prostředí. Především lhůty 
pro konzultace s dotčenou veřejností o 
zprávě o vlivech na životní prostředí, které 
jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1, nesmí být 
kratší než 30 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „rozhodování ve věcech životního prostředí“ by měl být nahrazen výrazem 
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„posuzování vlivů na životní prostředí“. Pro konzultace s veřejností můžeme přijmout
minimální lhůty, avšak nikoli lhůty maximální.

Pozměňovací návrh 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností 
o zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Lhůty by měly být stanoveny podle příslušných právních předpisů.

Pozměňovací návrh 345
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností 
o zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 

vypouští se
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povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.

Or. en

Odůvodnění

Pro konzultace s veřejností můžeme přijmout minimální lhůty, avšak nikoli lhůty maximální.

Pozměňovací návrh 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností 
o zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.“

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností 
o zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů.

Or. it

Odůvodnění

Pro úspěšné dokončení celého postupu je klíčový jistý časový rámec.

Pozměňovací návrh 347
Christa Klaß
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností 
o zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.

7. Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností 
o zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů; v 
takovém případě příslušný orgán uvědomí 
oznamovatele o důvodech tohoto
prodloužení.

Or. de

Pozměňovací návrh 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový odstavec 7a, který zní:
„7a. Je-li to podle právních předpisů 
relevantní, usilují alternativní řešení 
navrhovaných záměrů o to, aby se v 
případě soukromé půdy zapojili vlastníci 
dotčené půdy a v případě půdy veřejné její 
obvyklí uživatelé.“

Or. es

Odůvodnění

Cílem je podpořit zapojení vlastníků a uživatelů půdy v případech, kdy to vyžadují právní 
předpisy, jimiž je směrnice provedena do vnitrostátního práva.
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Pozměňovací návrh 349
Andrea Zanoni

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby byly záměry 
budovány a provozovány v souladu 
s těmito zásadami:
a) jsou přijata všechna vhodná 
preventivní opatření proti znečišťování a 
nedochází k závažnému znečištění;
b) jsou použity nejlepší dostupné techniky 
a přírodní zdroje a energie jsou využívány 
účinně;
c) předchází se vzniku odpadů, a jestliže 
k němu dojde, jsou v pořadí podle priority 
a v souladu se směrnicí 2008/98/ES 
připraveny k opětovnému použití, 
recyklovány, využívány, anebo, pokud 
využití není technicky a ekonomicky 
možné, odstraněny s vyloučením či 
omezením jakýchkoli dopadů na životní 
prostředí;
d) jsou přijata nezbytná opatření, která 
mají předcházet výskytu havárií a 
omezovat jejich následky;
e) při úplném ukončení činnosti jsou 
přijata nezbytná opatření k zabránění 
jakémukoli riziku znečištění a k navrácení 
místa provozu do uspokojivého stavu.
Pokud určitá norma kvality životního 
prostředí vyžaduje dodržení přísnějších 
podmínek, než jakých lze dosáhnout 
použitím nejlepších dostupných technik, 
uvedou se v povolení dodatečná opatření, 
a to aniž jsou dotčena jiná opatření, která 
mohou být k dosažení souladu s normami 
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kvality životního prostředí učiněna.

Or. en

Odůvodnění

Směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích (bývalá směrnice o integrované prevenci 
a omezování znečištění) byl na úrovni EU zaveden základní seznam kritérií pro rozhodování u 
některých průmyslových zařízení. Tato kritéria by mohla být pro směrnici o posuzování vlivů 
na životní prostředí přínosem. Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí vyžaduje
důkladné posouzení dopadů na životní prostředí, a tudíž je logické, že je-li od oznamovatele 
vyžadována rozsáhlá dokumentace, budou k dispozici také konkrétní kritéria pro hodnocení 
záměrů.

Pozměňovací návrh 350
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby byly záměry 
zahájeny a provozovány v souladu 
s těmito zásadami:

a) jsou přijata všechna vhodná 
preventivní opatření proti znečišťování a 
nedochází k závažnému znečištění;
b) jsou použity nejlepší dostupné techniky 
a přírodní zdroje a energie jsou využívány 
účinně;
c) předchází se vzniku odpadů, a jestliže 
k němu dojde, jsou v pořadí podle priority 
a v souladu se směrnicí 2008/98/ES 
připraveny k opětovnému použití, 
recyklovány, využívány, anebo, pokud 
využití není technicky a ekonomicky 
možné, odstraněny s vyloučením či 
omezením jakýchkoli dopadů na životní 
prostředí;
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d) jsou přijata nezbytná opatření, která 
mají předcházet výskytu havárií a 
omezovat jejich následky;
e) při úplném ukončení činnosti jsou 
přijata nezbytná opatření k zabránění 
jakémukoli riziku znečištění a k navrácení 
místa provozu do uspokojivého stavu.
Pokud určitá norma kvality životního 
prostředí vyžaduje dodržení přísnějších 
podmínek, než jakých lze dosáhnout 
použitím nejlepších dostupných technik, 
uvedou se v povolení dodatečná opatření, 
a to aniž jsou dotčena jiná opatření, která 
mohou být k dosažení souladu s normami 
kvality životního prostředí učiněna.

Or. de

Pozměňovací návrh 351
João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 
berou v úvahu v povolovacím řízení. Za 
tímto účelem musí rozhodnutí o vydání 
povolení obsahovat tyto informace:

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 
náležitě promítnou do povolovacího řízení.
Úplné znění příspěvků od konzultovaných 
orgánů a dobrovolných příspěvků od 
jednotlivců a organizací je zveřejněno v 
elektronické podobě, která zahrnuje obsah 
a jejíž forma umožňuje snadné 
vyhledávání a nahlížení. Za tímto účelem 
musí rozhodnutí o vydání povolení 
obsahovat tyto informace:

Or. pt

Pozměňovací návrh 352
Sandrine Bélier
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se
berou v úvahu v povolovacím řízení. Za 
tímto účelem musí rozhodnutí o vydání 
povolení obsahovat tyto informace:

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 jsou 
řádně zohledněny a podrobně posouzeny v 
povolovacím řízení. Za tímto účelem musí 
rozhodnutí o vydání povolení obsahovat 
tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 
berou v úvahu v povolovacím řízení. Za 
tímto účelem musí rozhodnutí o vydání 
povolení obsahovat tyto informace:

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 
berou v úvahu v povolovacím řízení.
Rozhodnutí o vydání povolení zahrnuje 
tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise lze zjednodušit.

Pozměňovací návrh 354
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení vlivů na životní prostředí 
vydané příslušným orgánem uvedené v 
článku 3 a environmentální podmínky 
připojené k rozhodnutí, včetně popisu 
hlavních opatření k vyloučení, snížení a 
pokud možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

a) environmentální podmínky připojené k 
rozhodnutí, včetně popisu hlavních 
opatření k vyloučení, snížení a pokud 
možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

Or. en

Odůvodnění

Posouzení vydané příslušným orgánem by ve skutečnosti mělo být ověřením zprávy o vlivech 
na životní prostředí. Toto ověření by mimo to nemělo být součástí rozhodnutí o vydání 
povolení.

Pozměňovací návrh 355
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení vlivů na životní prostředí 
vydané příslušným orgánem uvedené v 
článku 3 a environmentální podmínky 
připojené k rozhodnutí, včetně popisu 
hlavních opatření k vyloučení, snížení a 
pokud možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

a) výsledky posouzení vlivů na životní 
prostředí, včetně shrnutí obdržených 
připomínek podle článků 6 a 7, a 
environmentální podmínky připojené k 
rozhodnutí, včetně popisu hlavních 
opatření k vyloučení, snížení a pokud 
možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení vlivů na životní prostředí 
vydané příslušným orgánem uvedené v 
článku 3 a environmentální podmínky 
připojené k rozhodnutí, včetně popisu 
hlavních opatření k vyloučení, snížení a 
pokud možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

a) výsledky posouzení vlivů na životní 
prostředí spolu se shrnutím obdržených 
připomínek podle článků 6 a 7, a 
environmentální podmínky připojené k 
rozhodnutí, včetně popisu hlavních 
opatření k vyloučení, snížení a pokud 
možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 357
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení vlivů na životní prostředí 
vydané příslušným orgánem uvedené v 
článku 3 a environmentální podmínky 
připojené k rozhodnutí, včetně popisu 
hlavních opatření k vyloučení, snížení a 
pokud možno vyrovnání významných 
nepříznivých vlivů;

a) výsledky posouzení vlivů na životní 
prostředí vydané příslušným orgánem 
uvedené v článku 3 a environmentální 
podmínky připojené k rozhodnutí, včetně 
popisu hlavních opatření k vyloučení, 
snížení a pokud možno vyrovnání 
významných nepříznivých vlivů;

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná 
zvažovaná alternativní řešení, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář);

b) hlavní důvody pro povolení záměru;

Or. en

Odůvodnění

Záměr předložený oznamovatelem je předmětem žádosti o povolení. Příslušný orgán by měl
uvést důvody, proč daný záměr lze povolit nebo nelze. Odůvodnění nemusí nutně zahrnovat 
vyjádření k alternativním řešením.

Pozměňovací návrh 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná 
zvažovaná alternativní řešení, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář);

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná 
zvažovaná alternativní řešení;

Or. de

Odůvodnění

Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí nesmí obsahovat ustanovení, která v této 
věci orgánům dají možnost vlastního uvážení, neboť by to bylo v rozporu s jinými evropskými
právními předpisy týkajícími se povolování zařízení. Základní scénář nepřípustným způsobem
rozšiřuje rozhodné právo a mimo to není jasné, jak jej lze stanovit.
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Pozměňovací návrh 360
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná 
zvažovaná alternativní řešení, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář);

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná 
zvažovaná alternativní řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná 
zvažovaná alternativní řešení, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář);

b) shrnutí jiných alternativních řešení 
zvažovaných oznamovatelem, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář);

Or. de

Pozměňovací návrh 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na jiná
zvažovaná alternativní řešení, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář);

b) hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout 
záměr jako vyhovující s ohledem na 
posouzení jiných vhodných alternativních 
řešení, včetně pravděpodobného vývoje 
současného stavu životního prostředí bez 
provedení záměru (základní scénář);

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shrnutí obdržených připomínek podle 
článků 6 a 7;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení není z právního předpisu vypuštěno, je včleněno do písm. a) s cílem 
dokument sjednotit.

Pozměňovací návrh 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shrnutí obdržených připomínek podle 
článků 6 a 7;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 365
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shrnutí obdržených připomínek podle 
článků 6 a 7;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písm. c) je včleněno do písm. d).

Pozměňovací návrh 366
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stručné prohlášení o způsobu, jakým 
byly do povolení zahrnuty ohledy na 
životní prostředí, a jak byly začleněny nebo 
jinak zpracovány výsledky jednání a 
informace shromážděné podle článků 5, 6 a 
7.

d) stručné prohlášení o způsobu, jakým 
byly do povolení zahrnuty ohledy na 
životní prostředí, a jak byly začleněny nebo 
jinak zpracovány zpráva o vlivech na 
životní prostředí, výsledky jednání a 
informace shromážděné podle článků 5, 6 a 
7.
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Or. en

Pozměňovací návrh 367
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů, které by mohly mít významné 
negativní vlivy přesahující hranice států, 
poskytne příslušný orgán informace, proč 
nebyly vzaty v úvahu připomínky, které 
obdržel dotčený členský stát během 
jednání vedených podle článku 7.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poslední větu lze vypustit, jelikož je zahrnuta v písmenech a) až d).

Pozměňovací návrh 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Výše uvedené podmínky jsou 
pokládány za splněné, jestliže členské 
státy v souladu s čl. 2 odst. 2 a pro účely 
této směrnice určí samostatný postup, jímž 
budou splněny stanovené požadavky, 
rozhodnutí vydané v návaznosti posouzení 
vlivů na životní prostředí obsahuje 
informace uvedené v písmenech a) až d) a
jsou stanovena vhodná pravidla pro
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splnění podmínek uvedených v odstavci 4.

Or. pl

Pozměňovací návrh 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou 
k závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 
odst. 1 a s oznamovatelem posoudí, zda je 
třeba zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

vypouští se

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření a určit všechny nepředvídané 
nepříznivé vlivy.
Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.
Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, která 
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vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky v oblasti následného monitorování záměrů s významnými vlivy na životní prostředí 
jsou již stanoveny v jiných právních nástrojích. Následné závazky v rámci posuzování vlivů na 
životní prostředí by způsobily zbytečné zdvojování právních předpisů. Povinnost určit
nepředvídatelné události je sama o sobě sporná.

Pozměňovací návrh 370
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 
odst. 1 a s oznamovatelem posoudí, zda je 
třeba zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

2. Jestliže příslušný orgán s ohledem na 
jednání a informace shromážděné podle 
článků 5, 6 a 7 dospěje k závěru, že projekt 
bude mít významné negativní vlivy na 
životní prostředí, a rozhodne o vydání 
povolení, zváží, zda by povolení mělo 
zahrnovat vhodná opatření v oblasti 
sledování účinnosti veškerých 
zmírňujících a kompenzačních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem posoudí, zda je třeba 
zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

1. Na základě jednání podle článků 6 a 7 a 
v úzké spolupráci s orgány uvedenými v čl. 
6 odst. 1 a s oznamovatelem příslušný 
orgán nebo příslušné orgány posoudí, zda 
je třeba zprávu o vlivech na životní 
prostředí uvedenou v čl. 5 odst. 1 
přepracovat a žádost o povolení změnit tak, 
aby k těmto nepříznivým vlivům 
nedocházelo nebo aby byly omezeny, a zda 
je zapotřebí dalších zmírňujících nebo 
kompenzačních opatření.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že odstavec navržený Komisí se dotýká dvou různých otázek: na jedné straně změny 
navrženého záměru a žádosti o povolení na základě zprávy o vlivech na životní prostředí a 
výsledků jednání a na druhé straně nutnosti přepracovat zprávu o vlivech na životní prostředí 
na základě výsledku výše uvedených jednání.

Pozměňovací návrh 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
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odst. 1 a s oznamovatelem posoudí, zda je 
třeba zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

oznamovatelem projedná, zda je třeba 
zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je podle příslušných 
právních předpisů zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Předpokládané regulační pravomoci by zásadním způsobem změnily rámcová ustanovení o 
posuzování vlivů na životní prostředí nebo jejich základ, neboť procesní nástroj, který je 
využíván před přijetím rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení záměru, sám o sobě 
neobsahuje žádné konkrétní podmínky týkající se podstaty, neboť ty jsou obsaženy 
v příslušných právních předpisech, například ve směrnicích o průmyslových emisích, 
přírodních stanovištích atd. Také tento postup je třeba dodržet.

Pozměňovací návrh 373
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem posoudí, zda je třeba 
zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem může posoudit, zda je 
třeba zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
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Pozměňovací návrh 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem posoudí, zda je třeba 
zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

1. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem posoudí, zda se 
udělení povolení zamítne nebo zda je třeba 
zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky pro tento přezkum 
stanoví členské státy.
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Pozměňovací návrh 376
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření a určit všechny nepředvídané 
nepříznivé vlivy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření a určit všechny nepředvídané 
nepříznivé vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí v souladu s příslušnými 
právními předpisy zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí.
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Odůvodnění

Předpokládané regulační pravomoci by zásadním způsobem změnily rámcová ustanovení o 
posuzování vlivů na životní prostředí nebo jejich základ, neboť procesní nástroj, který je 
využíván před přijetím rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení záměru, sám o sobě 
neobsahuje žádné konkrétní podmínky týkající se podstaty, neboť ty jsou obsaženy 
v příslušných právních předpisech, například ve směrnicích o průmyslových emisích, 
přírodních stanovištích atd. Také tento postup je třeba dodržet.

Pozměňovací návrh 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, zváží, zda by opatření pro 
monitorování významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí měla být součástí 
povolení, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy ve fázi výstavby, řízení, demolice a 
po konečném uzavření.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
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povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

povolení, musí zvážit, zda by povolení 
mělo obsahovat opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Or. en

Odůvodnění

O nutnosti provádět monitorování by se mělo rozhodovat u každého případu zvlášť. Měla by 
se uplatnit rovněž opatření pro monitorování, která vyplývají z vnitrostátních právních 
předpisů, a stejně tak opatření pro monitorování, jež obecně z žádných právních předpisů
nevyplývají.

Pozměňovací návrh 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zvážit, zda by opatření pro 
monitorování významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí měla být součástí 
tohoto povolení, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Or. it

Pozměňovací návrh 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Ukazuje-li monitorování na to, že 
zmírňující nebo kompenzační opatření 
nejsou dostatečná nebo že může dojít 
k nepředvídaným významným 
nepříznivým vlivům na životní prostředí, 
příslušný orgán určí nápravná zmírňující 
nebo kompenzační opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení nebo vydá jiné rozhodnutí, jehož 
cílem je dostát požadavkům této směrnice, 
musí zajistit, aby povolení obsahovalo 
opatření pro monitorování významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
aby bylo možné posoudit provádění a 
očekávanou účinnost zmírňujících nebo 
kompenzačních opatření a určit všechny 
nepředvídané nepříznivé vlivy.
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Pozměňovací návrh 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Předpokládané regulační pravomoci by zásadním způsobem změnily rámcová ustanovení o 
posuzování vlivů na životní prostředí nebo jejich základ, neboť procesní nástroj, který je 
využíván před přijetím rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení záměru, sám o sobě 
neobsahuje žádné konkrétní podmínky týkající se podstaty, neboť ty jsou obsaženy 
v příslušných právních předpisech, například ve směrnicích o průmyslových emisích, 
přírodních stanovištích atd. Také tento postup je třeba dodržet.

Pozměňovací návrh 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být v 
souladu s předpisy, které vyplývají z jiných 
právních předpisů Unie, a přiměřené 
povaze, umístění a velikosti navrhovaného 
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vlivů na životní prostředí. záměru a významu jeho vlivů na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být v 
souladu s požadavky, které vyplývají z
jiných právních předpisů Unie, a 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 386
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí. Výsledky 
monitorování jsou oznámeny příslušnému 
orgánu a zpřístupněny veřejnosti ve 
snadno dostupném otevřeném formátu.
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Pozměňovací návrh 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, která 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Předpokládané regulační pravomoci by zásadním způsobem změnily rámcová ustanovení o 
posuzování vlivů na životní prostředí nebo jejich základ, neboť procesní nástroj, který je 
využíván před přijetím rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení záměru, sám o sobě 
neobsahuje žádné konkrétní podmínky týkající se podstaty, neboť ty jsou obsaženy 
v příslušných právních předpisech, například ve směrnicích o průmyslových emisích, 
přírodních stanovištích atd. Také tento postup je třeba dodržet.

Pozměňovací návrh 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, která 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

Pokud je to vhodné, použijí se opatření pro 
monitorování, která vyplývají z jiných 
právních předpisů Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Příslušný orgán by měl při monitorovací činnosti náležitě zohledňovat předpisy a ustanovení 
jiných příslušných právních předpisů EU, jako je směrnice 2010/75/EU o průmyslových 
emisích, směrnice 2008/98/ES o odpadech atd..

Pozměňovací návrh 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, která 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

Pokud je to vhodné, použijí se opatření pro 
monitorování, která vyplývají z jiných 
právních předpisů Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 390
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, která 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, včetně 
těch, která vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie nebo z vnitrostátních 
předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Struan Stevenson
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí.

vypouští se

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru 

vypouští se
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na životní prostředí.
V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla určovat časový rámec pro rozhodnutí o žádosti o povolení. O tom by 
měly rozhodovat členské státy.

Pozměňovací návrh 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí.

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do dvou 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 395
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí.

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán co 
nejrychleji a v platné lhůtě stanovené 
vnitrostátními právními předpisy uzavře 
posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí.

Or. nl

Pozměňovací návrh 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí.

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do 
devadesáti dnů uzavře posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří 
měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí.

3. Jakmile jsou příslušnému orgánu 
poskytnuty všechny nezbytné informace
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a 
případně i zvláštní posouzení požadovaná 
podle jiných právních předpisů Unie a 
jestliže jsou ukončena jednání uvedená v 
článcích 6 a 7, příslušný orgán do 
devadesáti dnů uzavře posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Lhůty by měly být stanoveny příslušnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 399
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou 
lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Pro úspěšné dokončení celého postupu je klíčový jistý časový rámec.

Pozměňovací návrh 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další jeden měsíc; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. pl

Pozměňovací návrh 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o dalších 90 dnů a informovat Komisi o 
subjektu a příčinách zpoždění; v takovém 
případě musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
až o tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

Or. de

Pozměňovací návrh 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pojem „aktuální“ je příliš neurčitý a způsobuje právní nejistotu. Vzhledem k tomu, kolik času 
je třeba k dokončení schvalovacích postupů (šetření životního prostředí / shromažďování 
informací, posouzení vlivů na životní prostředí a aktuální formální náležitosti spojené se 
schválením), z povahy věci není možné mít k dispozici zcela aktuální informace o životním 
prostředí.

Pozměňovací návrh 405
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Posouzení vlivů na životní prostředí by mělo být vypracováno ve spolupráci s orgány.
Požadavek, aby orgány ověřily posouzení vlivů na životní prostředí až na konci procesu, by 
byl vůči oznamovatelům nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 407
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento navržený odstavec nelze přijmout. Příslušnému orgánu potenciálně ukládá značné 
povinnosti spojené s mírou ověření, které bez dodatečných zdrojů reálně nelze splnit.
Nedodržením by rovněž vznikly nové důvody pro zpochybnění z právního hlediska.

Pozměňovací návrh 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.“

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.“ Povolení je vydáno pod 
podmínkou, že oznamovatel může provést 
nápravná zmírňující nebo kompenzační 
opatření uvedená v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 

4. Dříve než příslušný orgán rozhodne o 
vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda 
informace ve zprávě o vlivech na životní 
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prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.“

prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou 
aktuální, zejména pokud jde o opatření k 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů.“

Jsou-li informace uvedené ve zprávě 
zastaralé, příslušný orgán vyzve 
oznamovatele o doplnění zprávy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při přijímání rozhodnutí uvedeného v 
tomto článku může příslušný orgán 
rovněž přizvat nezávislé, akreditované a 
technicky kvalifikované odborníky.
Pravidla pro odměňování těchto 
odborníků určí členské státy a zajistí, aby 
se na odměně za služby těchto odborníků 
podílel rovněž oznamovatel.
Příslušný orgán nesmí přizvat tytéž 
akreditované a technicky kvalifikované 
odborníky, kteří oznamovateli pomohli 
sestavit zprávu o posouzení vlivů na 
životní prostředí.

Or. lt

Pozměňovací návrh 411
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom vhodným postupem uvědomí veřejnost 
a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této 
směrnice a zveřejnění tyto informace:

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom vnitrostátním postupem uvědomí 
veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 
této směrnice a zpřístupní rozhodnutí 
veřejnosti a orgánům uvedeným v čl. 6 
odst. 1 v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 
28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k 
informacím o životním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacích návrhů k čl. 8 odst. 1 obsahuje rozhodnutí o povolení veškeré 
informace uvedené ve stávajícím čl. 9 odst. 1, tento odstavec tudíž lze zjednodušit. Rozhodnutí 
o žádosti o povolení by mělo být v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním 
prostředí dostupné veřejnosti.

Pozměňovací návrh 412
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom vhodným postupem uvědomí veřejnost 
a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této 
směrnice a zveřejnění tyto informace:

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom co nejdříve a nejpozději do 10 
pracovních dnů vhodným postupem 
uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 
odst. 1 této směrnice. Příslušný orgán 
nebo příslušné orgány zveřejní tyto 
informace:

Or. en
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Pozměňovací návrh 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom vhodným postupem uvědomí veřejnost 
a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této 
směrnice a zveřejnění tyto informace:

1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, nebo bylo vydáno jiné 
rozhodnutí, jehož cílem je dostát 
požadavkům této směrnice, příslušný 
orgán nebo orgány o tom vhodným 
postupem uvědomí veřejnost a orgány 
uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice a 
zveřejnění tyto informace:

Or. pl

Pozměňovací návrh 414
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsah rozhodnutí a všechny podmínky 
k němu připojené;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí a názorů a obav dotčené 
veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno, včetně 
informací o účasti veřejnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí a názorů a obav dotčené 
veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno, včetně 
informací o účasti veřejnosti;

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí, připomínek a stanovisek 
dotčené veřejnosti a výsledků konzultací s 
touto veřejností a orgány uvedenými v čl. 
6 odst. 1, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno;

Or. it

Odůvodnění

Uvedení této části textu do souladu s článkem 6: podíl veřejnosti na rozhodovacím procesu je 
zde vyjádřen tak, že vyjadřuje své „připomínky a stanoviska“ (viz odstavec 4); v odstavcích 1, 
5 a 7 jsou rovněž zmíněny konzultace.

Pozměňovací návrh 417
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí a názorů a obav dotčené 
veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno, včetně 
informací o účasti veřejnosti;

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí a názorů a obav dotčené 
veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno, včetně 
informací o tom, jak bylo naloženo s 
připomínkami získanými díky účasti 
veřejnosti, a to i v případech, kdy záměr 
bude mít dopad na majetkové hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis hlavních opatření k vyloučení, 
snížení a pokud možno vyrovnání 
významných nepříznivých vlivů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis případných opatření pro 
monitorování uvedených v čl. 8 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 420
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) da) právo dotčené veřejnosti zahájit 
soudní řízení podle článku 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se
„3. Členské státy mohou rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace 
uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný 
orgán uzavře své posuzování vlivu záměru 
na životní prostředí.“

Or. pl

Pozměňovací návrh 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se
„3. Členské státy mohou rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace 
uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný 
orgán uzavře své posuzování vlivu záměru 
na životní prostředí.“

Or. it

Odůvodnění

Tento odstavec je zbytečný. Odstavec 1 již stanoví, že příslušný orgán je povinen zveřejnit
veškeré informace týkající se přijatého rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 423
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se
„3. Členské státy mohou rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace 
uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný 
orgán uzavře své posuzování vlivu záměru 
na životní prostředí.“

Or. en

Odůvodnění

Tento navržený odstavec nelze přijmout. Překrývá se s čl. 9 odst. 1, neboť posouzení vlivů na 
životní prostředí je dokončeno rozhodnutím o žádosti o povolení.

Pozměňovací návrh 424
Sandrine Bélier
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Členské státy stanoví, v jaké fázi 
mohou být rozhodnutí, akty nebo 
nečinnost napadeny, a poskytnou 
možnost napadnout hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost rozhodnutí, aktů nebo 
nečinnosti v souladu s odstavcem 1, 
přičemž mohou použít předběžná 
opatření, jimiž zajistí, aby záměr nebyl 
zahájen před dokončením přezkumného 
postupu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Čl. 11 odst. 3 se nahrazuje tímto:
„3. Co představuje dostatečný zájem a 
porušování práva, určí členské státy v 
souladu s cílem poskytnout zúčastněné 
veřejnosti široký přístup k právní 
ochraně. Za tímto účelem je zájem 
jakékoli nevládní organizace, která 
splňuje požadavky uvedené v čl. 1 odst. 2
a:
a) jejíž kancelář se nachází na území 
ovlivněném rozhodnutími, akty nebo 
nečinností podle ustanovení článku 6, a



PE510.871v01-00 64/83 AM\937206CS.doc

CS

b) splňuje požadavky vnitrostátních 
právních předpisů,
pokládán pro účely odst. 1 písm. a) 
tohoto článku za dostatečný. Pro účely 
odst. 1 písm. b) tohoto článku se 
předpokládá, že tyto organizace mají 
práva, která mohou být porušována.“

Or. it

Pozměňovací návrh 426
Sandrine Bélier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) V čl. 11 odst. 4 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Každé takové řízení musí být přiměřené 
a efektivní, umožňovat podání žádosti o 
zdržovací žalobu a být spravedlivé, 
nestranné a včasné a nesmí být 
nepřiměřeně nákladné.“

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 5 a (nový) a 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Článek 11 se mění takto:
a) Doplňuje se nový odstavec 5a, který 
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zní:
„5a. Členské státy mohou stanovit, že 
porušení procesních a formálních 
pravidel neovlivní zákonnost povolení, za 
předpokladu, že rozhodnutí o vydání 
povolení by pravděpodobně bylo stejné i 
bez jejich porušení. Týká se to zejména 
případů, kdy:
a) jednotlivci a orgány neměli možnost se 
zapojit v případech, kdy to vyžaduje tato 
směrnice, přičemž dotčené zájmy nebyly 
významné nebo byly v rozhodnutí 
zohledněny,
b) informace podle čl. 9 odst. 1 jsou 
neúplné; nebo
c) oznámení požadované podle této 
směrnice obsahovalo chyby, avšak účel, 
pro nějž bylo oznámení požadováno, byl 
přesto splněn.
Toto platí, aniž je dotčeno právo 
členských států zavést do svého 
vnitrostátního práva, že kromě formální 
chyby musí dojít i k porušení zákona.“
b) Doplňuje se nový odstavec 5b, který 
zní:
„5b. Členské státy mohou stanovit, že 
procesní úkony, které byly provedeny 
chybně, mohou být po přijetí rozhodnutí 
napraveny, pokud taková procesní chyba 
není závažná a nemá vliv na podstatu 
záměru. Členské státy zajistí, aby 
příslušné orgány v případě opravy 
procesního úkonu, v němž nastala chyba, 
přijaly nové rozhodnutí, jehož výsledek 
zůstane otevřený.“

Or. de

Pozměňovací návrh 428
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
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Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména každých šest let ode dne 
uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] členské státy informují Komisi 
o:

Členské státy informují Komisi zejména o 
všech kritériích nebo prahových 
hodnotách přijatých pro výběr dotyčných 
záměrů v souladu s čl. 4 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by s sebou nesl značnou zátěž. Bude obtížné získat obchodní
podrobnosti, což platí rovněž pro oddělení nákladů na posouzení vlivů na životní prostředí od 
ostatních nákladů spojených s žádostí o předběžné povolení. Bylo by obtížné určit průměrné 
náklady. Postačí stávající požadavky na oznamování.

Pozměňovací návrh 429
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počtu projektů uvedených v přílohách I 
a II, které byly předmětem posouzení 
podle článků 5 až 10;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozdělení posouzení podle kategorií 
záměrů uvedených v přílohách I a II;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozdělení provedených posouzení podle 
kategorie oznamovatele;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) počtu záměrů uvedených v příloze II, 
které byly předmětem posouzení podle čl. 
4 odst. 2;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Marianne Thyssen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) průměrné době trvání posuzování vlivů 
na životní prostředí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) průměrné výši nákladů na posouzení 
vlivů na životní prostředí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) průměrné výši nákladů na posouzení 
vlivů na životní prostředí.

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Články 12 a a 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Vkládají se nové články 12a a 12b, 
které znějí:

vypouští se

Článek 12a
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, 
pokud jde o kritéria výběru uvedená v 
příloze III a informace uvedené v 
přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je 
vědeckému a technickému pokroku.
Článek 12b
1) Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínky 
stanovené v tomto článku.
2) Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3) Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
12a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4) Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5) Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 12a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
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dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. de

Odůvodnění

Pravomoc dále upravovat přílohy pomocí aktů v přenesené pravomoci je svou působností 
příliš rozsáhlá a Komisi by například umožnila rozšířit povinné posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí, aniž by proběhly dostatečné konzultace s členskými státy. Tak zásadní 
změna postupu posuzování vlivů na životní prostředí musí nadále vyžadovat změnu příslušné 
směrnice.

Pozměňovací návrh 437
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Články 12 a a 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Vkládají se nové články 12a a 12b, 
které znějí:

vypouští se

„Článek 12a
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, 
pokud jde o kritéria výběru uvedená v 
příloze III a informace uvedené v 
přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je 
vědeckému a technickému pokroku.
Článek 12b
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínky 
stanovené v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
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introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
12a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 12a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Články 12 a a 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Vkládají se nové články 12a a 12b, 
které znějí:

vypouští se

„Článek 12a
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, 
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pokud jde o kritéria výběru uvedená v 
příloze III a informace uvedené v 
přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je 
vědeckému a technickému pokroku.
Článek 12b
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínky 
stanovené v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
12a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 12a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. en

Odůvodnění

Změny příloh mají právní podstatu. Pokud by probíhaly pomocí aktů v přenesené pravomoci, 
omezilo by to předvídatelnost směrnice. Přílohy by proto měly být měněny řádným 
legislativním postupem.
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Pozměňovací návrh 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Články 12 a a 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Vkládají se nové články 12a a 12b, 
které znějí:

vypouští se

„Článek 12a
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, 
pokud jde o kritéria výběru uvedená v 
příloze III a informace uvedené v 
přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je 
vědeckému a technickému pokroku.
Článek 12b
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínky 
stanovené v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
12a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 12a vstoupí v platnost, pouze 
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pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Články 12 a a 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Vkládají se nové články 12a a 12b, 
které znějí:

vypouští se

„Článek 12a
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, 
pokud jde o kritéria výběru uvedená v 
příloze III a informace uvedené v 
přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit je 
vědeckému a technickému pokroku.
Článek 12b
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínky 
stanovené v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
12a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
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se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 12a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. en

Odůvodnění

Veškeré přílohy směrnice jsou podstatnými prvky této směrnice. S využíváním aktů v 
přenesené pravomoci v rámci směrnice nesouhlasíme a články 12a a 12b by měly být zrušeny.

Pozměňovací návrh 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 b – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je-li to vzhledem ke zvláštní povaze 
daných odvětví hospodářské činnosti a v 
zájmu řádného posouzení vlivů na životní 
prostředí pokládáno za vhodné, Komise ve 
spolupráci s členskými státy a dotčeným 
odvětvím vypracuje pokyny a kritéria pro 
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dané odvětví, jimiž bude nutné se řídit, 
s cílem zjednodušit a usnadnit 
normalizaci posuzování vlivů na životní 
prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 442
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [DATE].
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
předloží dokument, který vysvětluje vztah 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [OPOCE, 
vložte prosím datum: 36 měsíců od vstupu 
této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a předloží dokument, 
který vysvětluje vztah mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k rozsahu pozměňovacích návrhů je nutné povolit dostatečný časový rámec. 36 
měsíců se zdá jako přiměřená lhůta.

Pozměňovací návrh 443
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [DATE].
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
předloží dokument, který vysvětluje vztah 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [DATE].
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
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mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Překrývá se s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh 445
Pavel Poc

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tímto článkem je do nového návrhu vložena jistá retroaktivita. To nelze s ohledem na povahu 
této směrnice připustit.
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Pozměňovací návrh 446
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Tato směrnice se vztahuje na záměry, u 
nichž byl postup posuzování vlivů na 
životní prostředí včetně žádosti o povolení
formálně zahájen po datu uvedeném v čl. 
2 odst. 1 prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Gaston Franco

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci, se vztahují 
ustanovení dříve obsažená v článcích 3 až 
11 směrnice 2011/92/EU .

Or. fr

Odůvodnění

Retroaktivitu nelze použít, neboť povinnosti dané právními předpisy v novém znění se 
významně liší od předchozího znění.
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Pozměňovací návrh 448
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena po datu uvedeném v čl. 2 odst. 
1 prvním pododstavci, se vztahují 
povinnosti uvedené v článcích 3 až 11 
směrnice 2011/92/EU ve znění této 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty není žádoucí používat ustanovení budoucí směrnice na probíhající 
záměry. Nová směrnice by se měla vztahovat pouze na záměry, které byly předloženy 
příslušným orgánům poté, co byla směrnice provedena.

Pozměňovací návrh 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena po datu uvedeném v čl. 2 odst. 
1 prvním pododstavci, se vztahují 
povinnosti uvedené v článcích 3 až 11 
směrnice 2011/92/EU ve znění této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zpětná platnost, kterou navrhuje znění Komise, s sebou nese značnou právní nejistotu pro
oznamovatele. Může vést k tomu, že se znovu otevřou podmínky a lhůty postupu, a 
oznamovatelé by pak byli povinni opakovat kroky, které již v rámci postupu přijali. Výsledkem 
mohou být značná zpoždění a nárůst nákladů pro oznamovatele i pro příslušné orgány.
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Pozměňovací návrh 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci, se nevztahují
povinnosti uvedené v článcích 3 až 11 
směrnice 2011/92/EU ve znění této 
směrnice.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty by tato směrnice neměla platit zpětně.

Pozměňovací návrh 451
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se nevztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pokud oznamovatel zahájil posuzování dopadů před provedením přezkumu této směrnice, 
neměl by být nucen znovu procházet celým postupem od začátku. Je třeba se vyhnout zpětné 
působnosti budoucí směrnice.
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Pozměňovací návrh 452
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice, pokud 
oznamovatel požádá, aby posouzení vlivů 
jeho záměru na životní prostředí 
pokračovalo v souladu s novými 
ustanoveními.

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Směrnice 2011/92/EU ve znění této 
směrnice se nevztahuje na záměry, u nichž 
byl požadavek provést posouzení vlivů na 
životní prostředí vznesen před datem 
uvedeným v čl. 2 odst. 1 prvním 
pododstavci, s výjimkou záměrů, u nichž 
není posuzování vlivů na životní prostředí 
dokončeno nejpozději 24 měsíců po výše 
uvedeném datu.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise by mohl vyústit v situaci, kdy by oznamovatelé byli nuceni – s cílem vyhovět 
požadavkům nového znění směrnice – znovu vypracovat posouzení vlivů na životní prostředí.
Je důležité, aby tento návrh zajistil, že posouzení vlivů na životní prostředí, které bylo 
provedeno u již probíhajícího záměru a podle nějž byl záměr v danou dobu platný, zůstane v 
platnosti.

Pozměňovací návrh 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

U záměrů, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, musí být posouzení 
provedeno do osmi měsíců po schválení 
nového znění směrnice.

Or. es

Pozměňovací návrh 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU ve znění této směrnice.

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před datem uvedeným v čl. 2 
odst. 1 prvním pododstavci a posuzování 
vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno 
před tímto dnem, se vztahují povinnosti 
uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 
2011/92/EU do doby, než vstoupí v 
platnost nové znění směrnice.

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba chránit oprávněná očekávání a zajistit, aby postupy stanovené stávající směrnicí o 
posuzování vlivů na životní prostředí byly dodrženy u žádostí o povolení, které byly podány 
před uplynutím lhůty pro provedení. Návrh Komise by vyžadoval, aby postupy spojené 
s většinou posouzení vlivů na životní prostředí, které byly zahájeny před uplynutím lhůty, 
avšak nebyly do té doby dokončeny, byly znovu obnoveny, což by bylo nepřiměřené.


