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Pakeitimas 316
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai padėjo 
kompetentingai institucijai parengti 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, 
užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų 
paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 317
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų 
pačių ekspertų paslaugomis aplinkos 
ataskaitai parengti.

Jei techniškai kompetentingi ekspertai 
padėjo kompetentingai institucijai parengti 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, 
užsakovas gali pasinaudoti tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Or. nl

Pakeitimas 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų 
pačių ekspertų paslaugomis aplinkos 
ataskaitai parengti.

Jei techniškai kompetentingi ekspertai 
padėjo kompetentingai institucijai parengti 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą,
užsakovas turėtų vengti naudotis tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių ekspertų žinios gali būti itin specifinės, be to, tam tikrais atvejais prieinamas yra tik 
vienas ekspertas. Dabartinė formuluotė nėra pakankamai lanksti, kad apimtų tokius atvejus.

Pakeitimas 319
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Jei kompetentingi ekspertai padėjo 
kompetentingai institucijai parengti 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, 
užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų 
paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.

Or. de

Pakeitimas 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Jei nepriklausomi ir techniškai 
kompetentingi ekspertai padėjo 
kompetentingai institucijai parengti 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, 
užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų 
paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.

Or. es

Pakeitimas 321
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Jei kvalifikuoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Jei techniškai kompetentingi ekspertai 
padėjo kompetentingai institucijai parengti 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, 
užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų 
paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 323
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai 
parengti.

Jei techniškai kompetentingi ekspertai 
padėjo kompetentingai institucijai parengti 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, 
užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų 
paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės 
narės.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės 
narės.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Užsakovas, pasikonsultavęs su institucijomis ir laikydamasis direktyvos nuostatų, turėtų pats
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nustatyti ekspertų parinkimo tvarką. PAV kokybė nebus geresnė, jei bus reikalaujama, kad jį 
rengtų ir tikrintų akredituoti ekspertai. Dėl tokio reikalavimo tik padidės administracinė našta 
ir sąnaudos.

Pakeitimas 326
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės 
narės.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 327
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Išsamias kompetentingų ekspertų atrankos 
ir naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Or. de
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Pakeitimas 328
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Išsamias akredituotų kompetentingų 
ekspertų atrankos ir naudojimosi jų 
paslaugomis sąlygas (pavyzdžiui, dėl 
reikalaujamos kvalifikacijos, vertinimo 
užduočių paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Or. fr

Pagrindimas

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą turi parengti užsakovas. Todėl jis yra atsakingas už šios 
aplinkos ataskaitos kokybę.

Pakeitimas 329
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Išsamias kvalifikuotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Or. en
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Pakeitimas 330
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų nepriklausomų ekspertų 
atrankos ir naudojimosi jų paslaugomis 
sąlygas (pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“

Or. en

Pakeitimas 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos bei darbo apmokėjimo 
tvarkos) nustato valstybės narės.

Or. lt
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Pakeitimas 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomi ekspertai atsakingi už 
poveikio aplinkai vertinimą, kurį atlieka ir 
stebi arba kurį jie įvertino teigiamai arba 
neigiamai. 

Or. es

Pakeitimas 333
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) įrašoma -1 dalis:
„-1. Visuomenei suteikiama teisė 
reikalauti, kad dėl atitinkamo svarstomo
projekto atliekamam poveikio aplinkai 
vertinimui būtų skiriamas ypatingas 
dėmesys. Šiuo tikslu naudojamos aktyvų 
vietos gyventojų, vietos institucijų, visų 
pirma NVO, dalyvavimą skatinančios 
priemonės.
Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių ir sudaro sąlygas veiksmingam 
šios teisės įgyvendinimui.“

Or. pt
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Pakeitimas 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės privalo imtis 
reikalingų priemonių, užtikrinančių, kad 
projektu suinteresuotoms institucijoms 
(kai tų institucijų interesai susiję su jų 
prisiimta specialia atsakomybe už 
aplinkos apsaugą arba joms priskirtas 
teritorinis teismingumas) būtų suteikta 
galimybė pareikšti nuomonę dėl 
užsakovo pateiktos informacijos ir dėl 
sutikimo planuojamai veiklai. Valstybės 
narės paskiria institucijas, su kuriomis 
konsultuojamasi bendrais ar konkrečiais 
atvejais. Informacija, surinkta pagal 5 
straipsnį, perduodama minėtoms 
institucijoms. Konsultacijos procedūros 
detales nustato valstybės narės.“

Or. it

Pagrindimas

Pažymima, kad projektu, kurio PAV turi būti atliekamas, suinteresuotoms institucijoms, su 
kuriomis turi būti konsultuojamasi, priskiriami ir teritorijos, kurioje projektas įgyvendinamas, 
vietos subjektai, jeigu jie patys nėra kompetentinga institucija ar kompetentingos institucijos.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Naudojantis centriniu portalu, prie 
kurio visuomenei elektroninė prieiga 
užtikrinama pagal Direktyvos 2003/4/EB 
7 straipsnio 1 dalį, atliekant 2 straipsnio 
2 dalyje nurodytas sprendimo aplinkos 
klausimais priėmimo procedūras, 
visuomenė viešais skelbimais arba 
kitomis atitinkamomis priemonėmis, 
pavyzdžiui elektroninėmis visuomenės 
informavimo priemonėmis, iš anksto ir 
vėliausiai tada, kai tik informacija gali 
būti pagrįstai teikiama, yra 
informuojama apie:
a) prašymą dėl leidimo vykdyti 
planuojamą veiklą; 
b) tai, kad projektui taikoma poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra ir 
atitinkamais atvejais apie tai, kad 
taikomas 7 straipsnis; 
c) kompetentingas institucijas, 
atsakingas už sprendimo priėmimą: iš 
kurių gali būti gaunama atitinkama 
informacija ir kurioms gali būti 
teikiamos pastabos ar klausimai, ir 
pastabų ar klausimų pateikimo 
terminus; 
d) galimų sprendimų pobūdį arba 
sprendimo projektą, jei jis yra; 
e) apie pagal 5 straipsnį surinktos 
informacijos prieinamumą; 
f) atitinkamos informacijos gavimo 
laiką, vietą ir būdą; 
g) duomenis apie visuomenės 
dalyvavimo priemones, parengtas pagal 
šio straipsnio 5 dalį;
ga) tai, kad taikoma 8 straipsnio 2 dalis ir 
aplinkos ataskaitos peržiūros arba keitimo 
duomenis, ir papildomas svarstomas 
poveikio mažinimo arba kompensavimo 
priemones; 
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gb) pagal 8 straipsnio 2 dalį atliktos 
stebėsenos rezultatus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnių prieigos galimybių ir skaidrumo, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
sudaromos sąlygos pasinaudoti centriniu portalu, kuriame laiku elektronine forma pateikiama 
informacija apie aplinką. Be to, naujuose ga ir gb punktuose numatoma galimybė susipažinti 
su informacija, susijusia su aplinkos ataskaitų peržiūra ar pakeitimu, taip pat papildomomis 
poveikio mažinimo arba kompensavimo priemonėmis, nustatytomis naujame 8 straipsnio 2 
dalies tekste.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
tinkamais terminais bent jau centriniame 
portale, prie kurio visuomenei suteikiama 
elektroninė prieiga būtų galima
susipažinti su:
a) pagal 5 straipsnį surinkta 
informacija; 
b) pagal nacionalinės teisės aktus –
svarbiausiomis ataskaitomis ir 
pasiūlymais, pateiktais kompetentingai 
institucijai ar institucijoms tuo metu, kai 
suinteresuota visuomenė yra informuota 
pagal šio straipsnio 2 dalį; 
c) pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką –
šio straipsnio 2 dalyje nenurodyta 
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informacija, kuri yra svarbi priimant 
sprendimą pagal šios direktyvos 
8 straipsnį ir kuri tampa prieinama po 
to, kai suinteresuota visuomenė buvo 
informuota pagal šio straipsnio 2 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnių prieigos galimybių ir skaidrumo, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
sudaromos sąlygos pasinaudoti centriniu portalu, kuriame laiku elektronine forma pateikiama 
informacija apie aplinką. 

Pakeitimas 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 3 dalis papildoma šia pastraipa:
„Šioje dalyje nurodyti prašymai 
susipažinti su informacija tvarkomi pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/4/EB 3, 4 ir 5 
straipsnius.“

Or. it

Pakeitimas 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–ab) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Suinteresuotai visuomenei 
sudaromos išankstinės ir veiksmingos 
palankios galimybės dalyvauti 2 
straipsnio 2 dalyje nurodytose 
sprendimo aplinkos klausimais 
priėmimo procedūrose, palaikant ryšį su 
kompetentinga institucija ar 
institucijomis. Ji turi teisę reikšti 
pastabas ir nuomones, kol 
kompetentingai institucijai ar 
institucijoms yra atviros visos 
pasirinkimo galimybės prieš priimant 
sprendimą dėl leidimo vykdyti 
planuojamą veiklą suteikimo, ir priimant 
sprendimus kompetentinga institucija ar 
institucijos privalo pateikti visuomenės 
pareikštas pastabas bei nuomones.“

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ab) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Suinteresuotai visuomenei 
sudaromos išankstinės ir veiksmingos 
palankios galimybės dalyvauti 
2 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1 ir 5 
dalyse ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytose 
sprendimo aplinkos klausimais 
priėmimo procedūrose ir tuo tikslu ji 
turi teisę reikšti pastabas ir nuomones, 
kol kompetentingai institucijai ar 
institucijoms visos pasirinkimo 
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galimybės yra atviros prieš priimant 
sprendimą dėl leidimo suteikimo vykdyti 
planuojamą veiklą.“

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad atrankoje ir nustatant apimtį dalyvautų visuomenė, nes 
tai yra esminiai sprendimų aplinkos klausimais priėmimo procedūros etapai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ac) 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Išsamias visuomenės informavimo 
(pavyzdžiui, informavimą skelbimais 
tam tikru spinduliu ar skelbimais 
vietiniuose laikraščiuose) ir 
konsultavimosi su suinteresuota 
visuomene (pavyzdžiui, rašytiniais 
teikimais ar visuomenės apklausos 
būdu) priemones nustato valstybės 
narės. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama 
centriniame portale, prie kurio 
visuomenei elektroninė prieiga 
užtikrinama pagal Direktyvos 2003/4/EB 
7 straipsnio 1 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnių prieigos galimybių ir skaidrumo, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
sudaromos sąlygos pasinaudoti centriniu portalu, kuriame laiku elektronine forma pateikiama 
informacija apie aplinką. 
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Pakeitimas 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomi tinkami įvairių etapų terminai, 
kad būtų pakankamai laiko:

Valstybės narės nustato privalomus įvairių 
etapų terminus:

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti aiškiau nurodomi privalomi terminai, išskyrus terminus, kurie įvairiais 
etapais taikomi konsultuojantis su visuomene. Reikėtų atsižvelgti į pasiūlymą dėl konkrečių 
šiuose procedūros etapuose taikomų terminų nustatymo.

Pakeitimas 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomi tinkami įvairių etapų terminai, 
kad būtų pakankamai laiko:

Valstybės narės nustato įvairių etapų 
terminus, ir jų privaloma paisyti:

Or. it

Pagrindimas

Terminų tikslumas labai svarbus siekiant sėkmingai įvykdyti visą procedūrą.

Pakeitimas 343
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
institucijoms ir suinteresuotai visuomenei 
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti 
priimant sprendimus aplinkos klausimais 
pagal šio straipsnio nuostatas.“

b) 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
institucijoms ir suinteresuotai visuomenei 
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti 
atliekant poveikio aplinkai vertinimą. 
Visų pirma konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „sprendimų priėmimas aplinkos klausimais“ reikėtų pakeisti sąvoka „poveikio 
aplinkai vertinimas“. Galime pritarti minimaliems konsultavimosi su visuomene terminams, 
tačiau prieštaraujame maksimalių terminų nustatymui.

Pakeitimas 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 
60 dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to
reikia atsižvelgiant į siūlomo projekto 
pobūdį, sudėtingumą, vietą ar dydį, 
kompetentinga institucija tą terminą gali 
pratęsti dar 30 dienų; tokiu atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis.“

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Terminai turėtų būti reglamentuojami atitinkamo sektoriaus teisės aktais.

Pakeitimas 345
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 
60 dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to 
reikia atsižvelgiant į siūlomo projekto 
pobūdį, sudėtingumą, vietą ar dydį, 
kompetentinga institucija tą terminą gali 
pratęsti dar 30 dienų; tokiu atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galime pritarti minimaliems konsultavimosi su visuomene terminams, tačiau prieštaraujame 
maksimalių terminų nustatymui.

Pakeitimas 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 
dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to reikia 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ar dydį, 
kompetentinga institucija tą terminą gali 
pratęsti dar 30 dienų; tokiu atveju
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis.“

7. Konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 
60 dienų.

Or. it

Pagrindimas

Terminų tikslumas labai svarbus siekiant sėkmingai įvykdyti visą procedūrą.

Pakeitimas 347
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7. Konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 
dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to reikia 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ar dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 30 
dienų; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis.“

„7. Konsultacijos su suinteresuota 
visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne 
trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 
dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to reikia 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ar dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti ne 
daugiau kaip dar 30 dienų; tokiu atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis.“

Or. de
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Pakeitimas 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Įterpiama ši 7a dalis:
„7a. Tais atvejais, kurie laikomi svarbiais 
pagal teisės aktus, pateikiant alternatyvas 
pasiūlytam projektui į sprendimų 
priėmimo procesus turi būti įtraukti žemės 
savininkai, jeigu teritorija privati, arba 
reguliarūs naudotojai, jeigu teritorija 
vieša.“

Or. es

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti aktyvesnį savininkų arba teritorijos naudotojų dalyvavimą, kai valstybės 
narės teisės akte, kuriuo perkeliamos Sąjungos teisės normos, tai numatyta.

Pakeitimas 349
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
projektai būtų rengiami ir įgyvendinami 
pagal šiuos principus:
a) būtų imamasi visų prevencinių 
priemonių, padedančių užkirsti kelią 
trąšai ir nesukelti jokios didelės taršos;
b) būtų taikomi pažangiausi prieinami 
metodai, o gamtos ištekliai ir energija 
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naudojami efektyviai;
c) būtų užkirstas kelias atliekų 
susidarymui, o jei atliekos susidaro, 
laikantis prioritetų eiliškumo ir 
Direktyvos 2008/98/EB, jos būtų 
parengiamos pakartotiniam naudojimui, 
perdirbamos, panaudojamos, o jei tai 
techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, –
šalinamos stengiantis išvengti bet kokio 
poveikio aplinkai arba jį mažinant;
d) būtų imamasi priemonių, būtinų 
išvengti avarijų ir apriboti jų padarinius;
e) galutinai nutraukiant veiklą būtų 
imamasi būtinų priemonių siekiant 
išvengti taršos grėsmės ir atkurti 
patenkinamą eksploatavimo vietos būklę.
Jeigu aplinkos kokybės normoje 
numatytos griežtesnės sąlygos už tas, 
kurios įvykdomos taikant geriausias 
galimas priemones, sutikime dėl 
planuojamos veiklos numatomos 
papildomos priemonės, nepažeidžiant kitų 
priemonių, kurių galima imtis aplinkos 
kokybės normoms įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (ir ankstesnėje taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės direktyvoje) ES lygmeniu jau nustatytas pagrindinių sprendimų, 
susijusių su pramoniniais įrenginiais, priėmimo kriterijų rinkinys. Tokius kriterijus taip pat 
galėtų būti naudinga nustatyti PAV direktyvoje. Kadangi PAV direktyvoje reikalaujama atlikti 
išsamius poveikio aplinkai vertinimus, atrodo visai logiška, kad iš užsakovo reikalaujant 
pateikti išsamią dokumentaciją, taip pat reikėtų nustatyti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos 
būtų vertinami projektai.

Pakeitimas 350
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio -1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad projektai būtų rengiami ir 
vykdomi pagal šiuos principus:
a) imamasi visų tinkamų taršos 
prevencijos priemonių ir išvengiama 
didelės taršos;
b) taikomi geriausi prieinami gamybos 
būdai ir efektyviai naudojami gamtos 
ištekliai ir energija;
c) vengiama atliekų susidarymo, o jei 
atliekos susidaro, pagal prioritetą ir 
laikantis Direktyvos 2008/98/EB jos 
parengiamos pakartotiniam naudojimui, 
perdirbamos, panaudojamos, o jei tai 
techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, –
šalinamos stengiantis išvengti bet kokio 
poveikio aplinkai arba jį sumažinti;
d) imamasi priemonių, būtinų išvengti 
avarijų ir apriboti jų padarinius;
e) galutinai nutraukiant veiklą imamasi 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
taršos grėsmės ir atkurta patenkinama 
eksploatavimo vietos būklė.
Jeigu aplinkos kokybės normomis 
reikalaujama griežtesnių sąlygų nei tos, 
kurios įvykdomos taikant geriausius 
prieinamus gamybos būdus, leidime 
numatomos papildomos priemonės, 
nedarant poveikio kitų priemonių, kurių 
galima imtis aplinkos kokybės normoms 
įvykdyti, taikymui.

Or. de

Pakeitimas 351
João Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą atsižvelgiama į konsultacijų 
rezultatus ir į informaciją, surinktą pagal 
5, 6 ir 7 straipsnius. Šiuo tikslu sprendime 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos 
pateikiama tokia informacija:

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą tinkamai įvertinami
konsultacijų rezultatai ir informacija, 
surinkta pagal 5, 6 ir 7 straipsnius. Su 
išsamiomis įstaigų, su kuriomis buvo 
konsultuojamasi, pastabomis ir asmenų 
bei organizacijų savanoriškai pateiktomis 
pastabomis leidžiama susipažinti 
elektronine forma, be to, šios pastabos 
skelbiamos leidinyje, kuriame pateikiamas 
turinys, ir tokia forma, kuri sudarytų 
sąlygas lengvai atlikti tokio leidinio 
paiešką ir su juo susipažinti. Šiuo tikslu 
sprendime duoti sutikimą dėl planuojamos 
veiklos pateikiama tokia informacija:

Or. pt

Pakeitimas 352
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą atsižvelgiama į konsultacijų 
rezultatus ir į informaciją, surinktą pagal 
5, 6 ir 7 straipsnius. Šiuo tikslu sprendime 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos 
pateikiama tokia informacija:

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą tinkamas dėmesys skiriamas ir 
išsamiai įvertinami konsultacijų rezultatai
ir informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius. Šiuo tikslu sprendime duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos 
pateikiama tokia informacija:

Or. en
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Pakeitimas 353
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą atsižvelgiama į konsultacijų 
rezultatus ir į informaciją, surinktą pagal 5, 
6 ir 7 straipsnius. Šiuo tikslu sprendime 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos 
pateikiama tokia informacija:

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą atsižvelgiama į konsultacijų 
rezultatus ir į informaciją, surinktą pagal 5, 
6 ir 7 straipsnius. Sprendime duoti sutikimą 
dėl planuojamos veiklos nurodoma tokia 
informacija:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymą galima supaprastinti.

Pakeitimas 354
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie kompetentingos 
institucijos atliktą poveikio aplinkai 
vertinimą, nurodytą 3 straipsnyje, ir su 
sprendimu susijusias aplinkos sąlygas, 
įskaitant pagrindinių priemonių, kuriomis 
siekiama išvengti reikšmingo neigiamo 
poveikio, jį sumažinti ir, jei galima, 
kompensuoti, aprašymą;

a) su sprendimu susijusios aplinkos 
sąlygos, įskaitant pagrindinių priemonių, 
kuriomis siekiama išvengti reikšmingo 
neigiamo poveikio, jį sumažinti ir, jei 
galima, kompensuoti, aprašymą;

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentingos institucijos atliekamas vertinimas iš esmės turėtų reikšti aplinkos ataskaitos 
patikrinimą. Be to, šio patikrinimo rezultatai neturėtų būti nurodomi sprendime duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos.

Pakeitimas 355
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie kompetentingos 
institucijos atliktą poveikio aplinkai 
vertinimą, nurodytą 3 straipsnyje, ir su 
sprendimu susijusias aplinkos sąlygas, 
įskaitant pagrindinių priemonių, kuriomis 
siekiama išvengti reikšmingo neigiamo 
poveikio, jį sumažinti ir, jei galima, 
kompensuoti, aprašymą;

a) poveikio aplinkai vertinimo rezultatai, 
įskaitant pagal 6 ir 7 straipsnius gautų 
pastabų santrauką, ir su sprendimu 
susijusias aplinkos sąlygas, įskaitant 
pagrindinių priemonių, kuriomis siekiama 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, jei galima, kompensuoti, 
aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie kompetentingos 
institucijos atliktą poveikio aplinkai 
vertinimą, nurodytą 3 straipsnyje, ir su 
sprendimu susijusias aplinkos sąlygas, 
įskaitant pagrindinių priemonių, kuriomis 
siekiama išvengti reikšmingo neigiamo 
poveikio, jį sumažinti ir, jei galima, 

a) atlikto poveikio aplinkai vertinimo
rezultatai su apibendrinta nuomone, gauti 
pagal 6 ir 7 straipsnius, ir su sprendimu 
susijusios aplinkos sąlygos, įskaitant 
pagrindinių priemonių, kuriomis siekiama 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, jei galima, kompensuoti, 
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kompensuoti, aprašymą; aprašymą;

Or. pl

Pakeitimas 357
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie kompetentingos 
institucijos atliktą poveikio aplinkai 
vertinimą, nurodytą 3 straipsnyje, ir su 
sprendimu susijusias aplinkos sąlygas, 
įskaitant pagrindinių priemonių, kuriomis 
siekiama išvengti reikšmingo neigiamo 
poveikio, jį sumažinti ir, jei galima, 
kompensuoti, aprašymą;

a) informacija apie kompetentingos 
institucijos atlikto poveikio aplinkai 
vertinimo, nurodyto 3 straipsnyje, 
rezultatus ir su sprendimu susijusias 
aplinkos sąlygas, įskaitant pagrindinių 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti 
ir, jei galima, kompensuoti, aprašymą;

Or. de

Pakeitimas 358
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į 
kitas svarstytas alternatyvas, įskaitant 
tikėtiną aplinkos būklės raidą 
neįgyvendinus projekto (bazinį scenarijų);

b) pagrindinės pritarimo projektui
priežastys;

Or. en
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Pagrindimas

Dėl užsakovo pasiūlyto projekto turi būti pateikiamas prašymas leisti vykdyti planuojamą 
veiklą. Kompetentinga institucija turėtų nurodyti priežastis, kuriomis remiantis projektui 
galima duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos. Šios priežastys nebūtinai yra susijusios su 
alternatyvų svarstymu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į kitas 
svarstytas alternatyvas, įskaitant tikėtiną 
aplinkos būklės raidą neįgyvendinus 
projekto (bazinį scenarijų);

b) pagrindinės projekto priėmimo 
priežastys, atsižvelgiant į kitas svarstytas 
alternatyvas;

Or. de

Pagrindimas

PAV direktyvoje nereikėtų įtvirtinti institucijų turimos pasirinkimo galimybės, nes tai 
prieštarautų kitiems objektų leidimo eksploatuoti srities teisės aktams. Bazinio scenarijaus 
parengimas reikštų neproporcingą šiuo metu taikomos teisės išplėtimą, be to, neaišku, kaip šį 
scenarijų parengti.

Pakeitimas 360
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į kitas 

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į kitas 
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svarstytas alternatyvas, įskaitant tikėtiną 
aplinkos būklės raidą neįgyvendinus 
projekto (bazinį scenarijų);

svarstytas alternatyvas;

Or. en

Pakeitimas 361
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į 
kitas svarstytas alternatyvas, įskaitant 
tikėtiną aplinkos būklės raidą 
neįgyvendinus projekto (bazinį scenarijų);

b) užsakovo svarstytų alternatyvų 
suvestinė, įskaitant tikėtiną aplinkos būklės 
raidą neįgyvendinus projekto (bazinį 
scenarijų);

Or. de

Pakeitimas 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į kitas
svarstytas alternatyvas, įskaitant tikėtiną 
aplinkos būklės raidą neįgyvendinus 
projekto (bazinį scenarijų);

b) pagrindinės priimto projekto 
pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į kitų 
pagrįstų alternatyvų vertinimą, įskaitant 
tikėtiną aplinkos būklės raidą 
neįgyvendinus projekto (bazinį scenarijų);

Or. en
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Pakeitimas 363
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų 
santrauka;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nėra pašalinama iš teisės akto, ji įtraukiama į a punktą (siekiant supaprastinti 
dokumentą).

Pakeitimas 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų 
santrauka;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 365
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų 
santrauka;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

C punktas jau įtrauktas į d punktą.

Pakeitimas 366
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareiškimas, kuriame glaustai 
paaiškinama, kaip aplinkos argumentai 
buvo įtraukti į sutikimo dėl planuojamos 
veiklos procedūrą ir kaip atsižvelgta į 
konsultacijų rezultatus ir informaciją, 
surinktą pagal 5, 6 ir 7 straipsnius.

d) pareiškimas, kuriame glaustai 
paaiškinama, kaip aplinkos argumentai 
buvo įtraukti į sutikimo dėl planuojamos 
veiklos procedūrą ir kaip atsižvelgta į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų 
rezultatus, ir informaciją, surinktą pagal 5, 
6 ir 7 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 367
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų, kurie gali turėti reikšmingą 
tarpvalstybinį poveikį, atveju 

Išbraukta.
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kompetentinga institucija pateikia 
informaciją apie priežastis, kodėl 
neatsižvelgė į pastabas, kurias pateikė 
poveikį patirianti valstybė narė pagal 7 
straipsnį surengtų konsultacijų metu.

Or. en

Pagrindimas

Paskutinį sakinį galima išbraukti, nes jo turinys įtrauktas į a–d punktus.

Pakeitimas 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) laikoma, kad šios sąlygos yra 
įvykdytos, jei valstybės narės pagal 2 
straipsnio 2 dalį šios direktyvos tikslams 
nustato atskirą procedūrą siekdamos 
įvykdyti jos reikalavimus, o sprendime, 
priimtame baigus poveikio aplinkai 
vertinimą, pateikta a–d punktuose 
nurodyta informacija ir nustatytos 
atitinkamos taisyklės, skirtos įvykdyti 4 
dalyje paminėtai sąlygai.

Or. pl

Pakeitimas 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad 
projektas turės reikšmingą neigiamą 
poveikį aplinkai, kompetentinga 
institucija kuo anksčiau ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytomis institucijomis ir 
užsakovu apsvarsto, ar reikėtų peržiūrėti 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytą aplinkos 
ataskaitą ir keisti projektą, kad būtų 
išvengta šio neigiamo poveikio ar kad jis 
būtų sumažintas, ir ar reikia imtis 
papildomų poveikio mažinimo arba 
kompensavimo priemonių.

Išbraukta.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet 
kokį nenumatytą neigiamą poveikį.
Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą.
Jei tinka, gali būti naudojamos 
galiojančios pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus nustatytos stebėsenos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Ex post stebėsenos pareigos, susijusios su projektais, turinčiais reikšmingą poveikį aplinkai, 
jau nustatytos kitose reguliavimo priemonėse. PAV direktyvoje nustačius ex post pareigas bus 
bereikalingai dubliuojamos teisės aktų nuostatos. Pareiga nustatyti nenumatytus atvejus pati 
savaime yra problemiška.
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Pakeitimas 370
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad 
projektas turės reikšmingą neigiamą 
poveikį aplinkai, kompetentinga institucija 
kuo anksčiau ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytomis institucijomis ir 
užsakovu apsvarsto, ar reikėtų peržiūrėti 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytą aplinkos 
ataskaitą ir keisti projektą, kad būtų 
išvengta šio neigiamo poveikio ar kad jis 
būtų sumažintas, ir ar reikia imtis 
papildomų poveikio mažinimo arba
kompensavimo priemonių.

2. Jei atsižvelgiant į konsultacijas ir 
informaciją, surinktą pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, kompetentinga institucija 
padaro išvadą, kad projektas turės 
reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, ir 
nusprendžia duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos, ji apsvarsto, ar 
sutikime dėl planuojamos veiklos reikėtų 
numatyti tinkamas priemones, susijusias 
su bet kokių poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių veiksmingumo 
stebėsena. 

Or. en

Pakeitimas 371
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7
straipsnius, padaroma išvada, kad 
projektas turės reikšmingą neigiamą 
poveikį aplinkai, kompetentinga 
institucija kuo anksčiau ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu 

1. Remdamasi konsultacijų rezultatais, 
gautais pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, ir 
glaudžiai bendradarbiaudama su 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis ir užsakovu, kompetentinga 
institucija arba institucijos apsvarsto, ar 
reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti 
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apsvarsto, ar reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 
1 dalyje nurodytą aplinkos ataskaitą ir 
keisti projektą, kad būtų išvengta šio 
neigiamo poveikio ar kad jis būtų 
sumažintas, ir ar reikia imtis papildomų 
poveikio mažinimo arba kompensavimo 
priemonių.

prašymą leisti vykdyti planuojamą veiklą, 
kad būtų išvengta šio neigiamo poveikio ar 
kad jis būtų sumažintas, ir ar reikia imtis 
papildomų poveikio mažinimo arba 
kompensavimo priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad Komisijos siūloma dalimi siekiama spręsti du klausimus: viena vertus, siūlomo 
projekto keitimą ir prašymą leisti vykdyti planuojamą veiklą, atsižvelgiant į aplinkos ataskaitą 
ir konsultacijų rezultatus, ir, kita vertus, poreikį peržiūrėti aplinkos ataskaitą, atsižvelgiant į 
pirmiau minėtų konsultacijų rezultatus.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad projektas 
turės reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, kompetentinga institucija kuo 
anksčiau ir glaudžiai bendradarbiaudama
su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis ir užsakovu apsvarsto, ar 
reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti 
projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo 
poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar 
reikia imtis papildomų poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemonių.

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad projektas 
turės reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, kompetentinga institucija kuo 
anksčiau su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu 
apsvarsto, ar galima peržiūrėti 5 straipsnio 
1 dalyje nurodytą aplinkos ataskaitą ir 
keisti projektą, kad būtų išvengta šio 
neigiamo poveikio ar kad jis būtų 
sumažintas, ir ar reikia imtis papildomų 
poveikio mažinimo arba kompensavimo 
priemonių remiantis atitinkamo sektoriaus 
teisės aktais.

Or. de
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Pagrindimas

Planuojami įgaliojimai duoti nurodymus iš esmės pakeistų poveikio aplinkai vertinimo 
sistemą ar jos pagrindą, nes jie, kaip procedūrinė priemonė, skirti sprendimams dėl sutikimo 
ar nesutikimo leisti vykdyti projektą rengti ir juose nėra dalykinių turinio reikalavimų. 
Dalykiniai reikalavimai nustatyti atitinkamo sektoriaus teisės aktuose, kaip antai Direktyva 
dėl pramoninių išmetamų teršalų, Buveinių direktyva ir kt. Šią sistematiką reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 373
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad projektas 
turės reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, kompetentinga institucija kuo 
anksčiau ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis ir užsakovu apsvarsto, ar 
reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti 
projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo 
poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar 
reikia imtis papildomų poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemonių.

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad projektas 
turės reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, kompetentinga institucija kuo 
anksčiau ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis ir užsakovu gali apsvarstyti, 
ar reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti 
projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo 
poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar 
reikia imtis papildomų poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemonių.

Or. nl

Pakeitimas 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad projektas 
turės reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, kompetentinga institucija kuo 
anksčiau ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis ir užsakovu apsvarsto, ar 
reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti 
projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo 
poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar 
reikia imtis papildomų poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemonių.

1. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 
7 straipsnius, padaroma išvada, kad 
projektas turės reikšmingą neigiamą 
poveikį aplinkai, kompetentinga institucija 
kuo anksčiau ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu 
apsvarsto, ar atsisakyti duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos, ar persvarstyti 
5 straipsnio 1 dalyje nurodytą aplinkos 
ataskaitą ir keisti projektą, kad būtų 
išvengta šio neigiamo poveikio ar kad jis 
būtų sumažintas, ir ar reikia imtis 
papildomų poveikio mažinimo arba 
kompensavimo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 375
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios peržiūros išsamią procedūrą nustato 
valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 376
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet 
kokį nenumatytą neigiamą poveikį.

Išbraukta.

Or. en

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet 
kokį nenumatytą neigiamą poveikį.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji,
remdamasi atitinkamo sektoriaus teisės 
aktais, užtikrina, kad sutikime dėl 
planuojamos veiklos būtų numatytos 
priemonės reikšmingam neigiamam 
poveikiui stebėti.

Or. de

Pagrindimas

Planuojami įgaliojimai duoti nurodymus iš esmės pakeistų poveikio aplinkai vertinimo 
sistemą ar jos pagrindą, nes jie, kaip procedūrinė priemonė, skirti sprendimams dėl sutikimo 
ar nesutikimo leisti vykdyti projektą rengti ir juose nėra dalykinių turinio reikalavimų. 
Dalykiniai reikalavimai nustatyti atitinkamo sektoriaus teisės aktuose, kaip antai Direktyva 
dėl pramoninių išmetamų teršalų, Buveinių direktyva ir kt. Šią sistematiką reikėtų išlaikyti.
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Pakeitimas 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
nusprendžia, ar sutikime dėl planuojamos 
veiklos reikėtų numatyti priemones
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį statybos, 
valdymo ir griovimo etapais ir etapu po 
uždarymo.

Or. en

Pakeitimas 379
Marianne Thyssen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
apsvarsto, ar sutikime dėl planuojamos 
veiklos reikėtų numatyti priemones
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl poreikio atlikti stebėseną sprendimas turėtų būti priimamas kiekvienu konkrečiu atveju. 
Nacionalinės teisės aktuose nustatytos stebėsenos priemonės iš esmės taip pat turėtų būti 
vertinamos kaip ir teisės aktuose nenumatytos stebėsenos priemonės.

Pakeitimas 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
įvertina, ar sutikime dėl planuojamos 
veiklos turėtų būti numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

Or. it

Pakeitimas 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
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siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

Jei atliekant stebėseną nustatoma, kad 
poveikio mažinimo arba kompensavimo 
priemonių nepakanka arba pastebimas 
didelis nenumatytas neigiamas poveikis 
aplinkai, kompetentinga institucija 
nustato taisomąsias poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, 
siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį 
nenumatytą neigiamą poveikį.

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos 
arba priima kitą sprendimą, kuriuo 
siekiama įvykdyti šios direktyvos 
reikalavimus, ji užtikrina, kad sutikime dėl 
planuojamos veiklos būtų numatytos 
priemonės reikšmingam neigiamam 
poveikiui stebėti, siekiant įvertinti poveikio 
mažinimo ir kompensavimo priemonių 
įgyvendinimą ir tikėtiną veiksmingumą ir 
nustatyti bet kokį nenumatytą neigiamą 
poveikį.

Or. pl

Pakeitimas 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Planuojami įgaliojimai duoti nurodymus iš esmės pakeistų poveikio aplinkai vertinimo 
sistemą ar jos pagrindą, nes jie, kaip procedūrinė priemonė, skirti sprendimams dėl sutikimo 
ar nesutikimo leisti vykdyti projektą rengti ir juose nėra dalykinių turinio reikalavimų. 
Dalykiniai reikalavimai nustatyti atitinkamo sektoriaus teisės aktuose, kaip antai Direktyva 
dėl pramoninių išmetamų teršalų, Buveinių direktyva ir kt. Šią sistematiką reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą.

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi atitikti kituose 
Sąjungos teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus ir būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga,
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą.

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi atitikti kitų Sąjungos 
teisės aktų reikalavimus ir būti 
proporcinga atsižvelgiant į siūlomo 
projekto pobūdį, vietą ir dydį, taip pat į jo 
poveikio aplinkai reikšmingumą.

Or. it

Pakeitimas 386
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą.

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą. Apie stebėsenos rezultatus 
informuojama kompetentinga institucija 
ir su jais leidžiama lengva forma ir 
prieinamu formatu susipažinti 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinka, gali būti naudojamos 
galiojančios pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus nustatytos stebėsenos priemonės.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Planuojami įgaliojimai duoti nurodymus iš esmės pakeistų poveikio aplinkai vertinimo 
sistemą ar jos pagrindą, nes jie, kaip procedūrinė priemonė, skirti sprendimams dėl sutikimo 
ar nesutikimo leisti vykdyti projektą rengti ir juose nėra dalykinių turinio reikalavimų. 
Dalykiniai reikalavimai nustatyti atitinkamo sektoriaus teisės aktuose, kaip antai Direktyva 
dėl pramoninių išmetamų teršalų, Buveinių direktyva ir kt. Šią sistematiką reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinka, gali būti naudojamos 
galiojančios pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus nustatytos stebėsenos priemonės.

Jei tinka, naudojamos pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus nustatytos stebėsenos 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Atlikdama stebėseną, kompetentinga institucija turėtų tinkamai atsižvelgti į kitų susijusių ES 
teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, pvz., Direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų, Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir t. t.
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Pakeitimas 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinka, gali būti naudojamos 
galiojančios pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus nustatytos stebėsenos priemonės.

Jei tinka, naudojamos pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus nustatytos stebėsenos 
priemonės.

Or. it

Pakeitimas 390
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinka, gali būti naudojamos galiojančios 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus 
nustatytos stebėsenos priemonės.

Jei tinka, gali būti naudojamos galiojančios 
stebėsenos priemonės, įskaitant pagal 
kitus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus 
nustatytas stebėsenos priemones.

Or. en

Pakeitimas 391
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta Išbraukta.
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pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija 
projekto poveikio aplinkai vertinimą 
atlieka per tris mėnesius.
Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 392
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija 
projekto poveikio aplinkai vertinimą 
atlieka per tris mėnesius.

Išbraukta.

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
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numato priimti sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti nustatomas terminas sprendimui dėl prašymo leisti vykdyti 
planuojamą veiklą priimti. Šį klausimą turėtų spręsti valstybės narės.

Pakeitimas 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija 
projekto poveikio aplinkai vertinimą 
atlieka per tris mėnesius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, yra pateikta 
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tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
kitus Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per tris
mėnesius.

kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per du
mėnesius.

Or. pl

Pakeitimas 395
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per tris 
mėnesius.

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija kiek 
galima greičiau, per nacionaliniuose 
teisės aktuose numatytą terminą atlieka
projekto poveikio aplinkai vertinimą.

Or. nl

Pakeitimas 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per tris 
mėnesius.

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per 90 
dienų.

Or. en

Pakeitimas 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per tris 
mėnesius.

3. Kai visa būtina informacija, surinkta 
pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai 
tinka, informaciją apie konkrečius 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, yra pateikta 
kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 
straipsniuose nurodytos konsultacijos yra 
baigtos, kompetentinga institucija projekto 
poveikio aplinkai vertinimą atlieka per 
devyniasdešimt dienų.

Or. it

Pakeitimas 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas



AM\937206LT.doc 51/85 PE510.871v01-00

LT

Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Terminai turėtų būti reglamentuojami atitinkamo sektoriaus teisės aktais.

Pakeitimas 399
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Terminų tikslumas labai svarbus siekiant sėkmingai įvykdyti visą procedūrą.

Pakeitimas 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 1 
mėnesiu; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Or. pl

Pakeitimas 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 90 
dienų ir ji informuoja Komisiją apie 
subjektą, dėl kurio kaltės atsiranda 
vėlavimas; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 403
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 
mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti ne 
daugiau kaip dar 3 mėnesiais; tokiu atveju 
kompetentinga institucija informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis ir 
nurodo datą, kada numato priimti 
sprendimą.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „atnaujinta“ per daug neapibrėžta. Dėl to atsiranda teisinis netikrumas. Visiškai 
aišku, kad vien dėl laiko sąnaudų, apskritai reikalingų sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrai (tyrimas / aplinkos informacijos surinkimas, poveikio aplinkai vertinimo 
parengimas ir pati sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūra), aplinkos informacija negali 
būti visiškai atnaujinta.

Pakeitimas 405
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

PAV turėtų būti rengiamas konsultuojantis su institucijomis. Užsakovai susidurs su 
neproporcinga našta, jei bus reikalaujama, kad institucijos PAV tikrintų tik proceso 
pabaigoje.

Pakeitimas 407
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 

Išbraukta.
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nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

Or. en

Pagrindimas

Šiai siūlomai daliai negalima pritarti. Gali būti, kad joje kompetentingoms institucijoms 
nustatoma labai plataus pobūdžio pareiga, susijusi su tam tikru patvirtinimo lygiu, kurio 
praktiškai neįmanoma pasiekti tam nenumačius papildomų išteklių. Nesilaikant šioje 
pastraipoje nustatytos pareigos gali atsirasti nauji pagrindai teisiniams ginčams pradėti.

Pakeitimas 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta. Sutikimas dėl planuojamos 
veiklos suteikiamas su sąlyga, kad 
užsakovas gali įgyvendinti 2 dalyje 
nurodytas taisomąsias poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemones. 

Or. en
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Pakeitimas 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą duoti
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

4. Prieš priimdama sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti, kompetentinga institucija 
patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta 
informacija, visų pirma informacija apie 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra 
atnaujinta.“

Tuo atveju, kai ataskaitoje pateikta 
informacija yra pasenusi, kompetentinga 
institucija paprašo užsakovo atnaujinti 
ataskaitą.

Or. pl

Pakeitimas 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kompetentinga institucija, priimdama 
šiame straipsnyje nurodytą sprendimą, 
gali remtis nepriklausomų akredituotų ir 
techniškai kompetentingų ekspertų 
paslaugomis. Šių ekspertų darbo 
apmokėjimo tvarką nustato valstybės 
narės, užtikrindamos, jog prie 
apmokėjimo už ekspertų darbą turi 
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prisidėti ir užsakovas.
Kompetentinga institucija negali naudotis 
tų pačių akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų, kurie padėjo 
užsakovui rengti aplinkos ataskaitą, 
paslaugomis.

Or. lt

Pakeitimas 411
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
atitinkama tvarka informuoja apie jį 
visuomenę ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas institucijas ir pasirūpina, kad 
visuomenei būtų prieinama ši informacija:

1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
laikydamosi nacionalinės tvarkos 
informuoja apie jį visuomenę ir 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytas institucijas ir 
pasirūpina, kad su sprendimu pagal 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą dėl visuomenės 
galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką galėtų susipažinti visuomenė ir 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 8 straipsnio 1 dalies pakeitimų sprendimas duoti sutikimą vykdyti planuojamą veiklą 
apima visą dabartinėje 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, todėl 9 straipsnio 1 dalį 
galima supaprastinti. Atsižvelgiant į 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką 
nustatytus reikalavimus visuomenei turėtų būti leidžiama susipažinti su sprendimu dėl 
prašymo leisti vykdyti planuojamą veiklą.
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Pakeitimas 412
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
atitinkama tvarka informuoja apie jį 
visuomenę ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas institucijas ir pasirūpina, kad 
visuomenei būtų prieinama ši informacija:

1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
atitinkama tvarka kuo skubiau per 
ilgiausią 10 darbo dienų laikotarpį
informuoja apie jį visuomenę ir 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytas institucijas.
Kompetentinga institucija ar institucijos
pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama 
ši informacija:

Or. en

Pakeitimas 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
atitinkama tvarka informuoja apie jį 
visuomenę ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas institucijas ir pasirūpina, kad 
visuomenei būtų prieinama ši informacija:

1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos arba kitą sprendimą, 
kuriuo siekiama įvykdyti šios direktyvos 
reikalavimus, ar jo neduoti, kompetentinga 
institucija ar institucijos atitinkama tvarka 
informuoja apie jį visuomenę ir 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytas institucijas ir 
pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama 
ši informacija:

Or. pl
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Pakeitimas 414
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sprendimo turinys ir su juo susijusios 
sąlygos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 415
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir 
suinteresuotos visuomenės išreikštą 
susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas, įskaitant informaciją apie 
visuomenės dalyvavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir
suinteresuotos visuomenės išreikštą 
susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas, įskaitant informaciją apie 
visuomenės dalyvavimą;

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą,
suinteresuotos visuomenės išreikštas 
pastabas ir nuomones ir konsultavimosi su 
ta pačia visuomene bei 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytomis institucijomis 
rezultatus – pagrindiniai motyvai ir 
aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas;

Or. it

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 6 straipsniu: visuomenė dalyvauja sprendimų priėmimo procese, 
išreikšdama „pastabas ir nuomones“ (žr. 4 dalį); be to, pabrėžiama nuoroda į 1, 5 ir 7 dalyse 
minimas konsultavimosi procedūras.

Pakeitimas 417
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir 
suinteresuotos visuomenės išreikštą 
susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas, įskaitant informaciją apie 
visuomenės dalyvavimą;

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir 
suinteresuotos visuomenės išreikštą 
susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas, įskaitant informaciją apie tai, 
kaip deramai atsižvelgta į visuomenei 
dalyvaujant gautas pastabas, įskaitant 
tuos atvejus, kai projektas galėtų turėti 
poveikį turto vertei;

Or. en

Pakeitimas 418
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindinių priemonių reikšmingam 
neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti 
ir, jei galima, kompensuoti aprašymas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 419
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tam tikrais atvejais 8 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų stebėsenos priemonių 
aprašymas.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 420
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) suinteresuotos visuomenės teisė 
pradėti teisines procedūras pagal 
11 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto b punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnis papildomas 3 dalimi: Išbraukta.
„3. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti 
1 dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti, kai kompetentinga institucija 
baigia projekto poveikio aplinkai 
vertinimą.“

Or. pl

Pakeitimas 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto b punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnis papildomas 3 dalimi: Išbraukta.
„3. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti 
1 dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti, kai kompetentinga institucija 
baigia projekto poveikio aplinkai 
vertinimą.“

Or. it

Pagrindimas

Daugžodžiavimas. 1 dalyje jau nustatyta, kad kompetentinga valdžios institucija privalo 
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suteikti visuomenei prieigą prie informacijos apie priimtą sprendimą.

Pakeitimas 423
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto b punktas
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnis papildomas 3 dalimi: Išbraukta.
3. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti 1 
dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti, kai kompetentinga institucija 
baigia projekto poveikio aplinkai 
vertinimą.“

Or. en

Pagrindimas

Šiai siūlomai daliai negalima pritarti. Tai yra perteklinė nuostata, palyginti su 9 straipsnio 1 
dalimi, nes poveikio aplinkai vertinimas užbaigiamas priimant sprendimą dėl prašymo leisti 
vykdyti planuojamą veiklą.

Pakeitimas 424
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės nustato, kuriuo 
etapu sprendimai, veikimas ar 
neveikimas gali būti ginčijami, ir numato 
galimybę ginčyti 1 dalyje nurodytų 
sprendimų, veikimo ar neveikimo 
teisėtumą turinio ir procedūrine prasme, 
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įskaitant laikinųjų priemonių naudojimą 
siekiant užtikrinti, kad projektas būtų 
pradėtas įgyvendinti tik užbaigus 
peržiūros procesą.“

Or. en

Pakeitimas 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)Direktyva 2011/92/ES
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 11 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Kas yra pakankamas interesas ir 
teisės pažeidimas, nustato valstybės 
narės, deramai siekdamos suteikti 
suinteresuotai visuomenei kuo daugiau 
galimybių kreiptis į teismus. Tuo tikslu 
kiekvienos nevyriausybinės 
organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytus reikalavimus, 
interesas yra, kad:
a) turėtų biurą, įsteigtą teritorijoje, kuriai 
darė poveikį sprendimai, aktai arba 
neveikimas, kuriems taikomos 6 straipsnio 
nuostatos, ir
b) atitiktų nacionalinės teisės 
reikalavimus,
yra laikomas pakankamu šio straipsnio 
1 dalies a punkto prasme. Tokia 
organizacija taip pat laikoma turinti 
teises, kurios gali būti pažeistos, šio 
straipsnio 1 dalies b punkto prasme.“

Or. it

Pakeitimas 426
Sandrine Bélier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) 11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:
„Bet kuri tokia procedūra turi būti 
tinkama ir veiksminga, per ją turi būti 
sudarytos sąlygos teikti prašymus dėl 
teismo įpareigojimo nepažeisti ieškovo 
teisių ar sustabdyti veiksmus, ir ji taip pat 
turi būti teisinga, nešališka, savalaikė ir 
ne pernelyg brangi.“

Or. en

Pakeitimas 427
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)Direktyva 2011/92/ES
11 straipsnio 5 a dalis (nauja) ir 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) įrašoma ši 5a dalis:
„5a. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
procedūrų ir formos taisyklių pažeidimai 
nedaro poveikio sutikimo dėl planuojamos 
veiklos teisėtumui, jei sprendimas nebūtų 
buvęs kitoks net ir nepažeidus šių 
taisyklių. Visų pirma tai galioja tais 
atvejais, kai:
a) pagal šios direktyvos nuostatas 
privalomas kompetentingų institucijų ar 
visuomenės dalyvavimas, o asmenims ar 
institucijoms nebuvo sudaryta galimybė 
dalyvauti, tačiau susiję interesai buvo 
nereikšmingi arba į juos buvo atsižvelgta 
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priimant sprendimą;
b) 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
duomenys yra neišsamūs arba
c) pagal šią direktyvą privalomas 
pranešimas buvo netinkamai padarytas, 
tačiau tikslas, dėl kurio reikalaujama jį 
padaryti, buvo pasiektas.
Tai nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti savo nacionalinėje teisėje, kad 
be formos klaidos turi būti ir teisės 
pažeidimas.“
b) įrašoma ši 5b dalis:
„5b. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
netinkamai atlikti procedūriniai veiksmai 
gali būti ištaisyti po to, kai buvo priimtas 
sprendimas, jei procedūrinė klaida nėra 
rimta ir nedaro poveikio pagrindiniams 
projekto elementams. Valstybės narės 
užtikrina, kad kompetentingos institucijos 
priimtų naują sprendimą, 
nenumatydamos konkrečių rezultatų, tais 
atvejais, kai ištaisoma procedūrinių 
veiksmų klaida.“

Or. de

Pakeitimas 428
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma kas šešerius metus nuo 
Direktyvos XXX [Europos Sąjungos 
leidinių biuro prašoma įrašyti šios 
direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos datos valstybės narės pateikia 
Komisijai tokią informaciją:

Visų pirma valstybės narės būtinai 
praneša Komisijai, kokios ribos ir (ar) 
kriterijai buvo nustatyti projektų atrankai 
pagal 4 straipsnio 2 dalies nuostatas.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomą pakeitimą būtų sunku įgyvendinti. Komercinę informaciją bus sudėtinga gauti, nes 
PAV sąnaudas sunku atskirti nuo kitų su paraiškos planavimu susijusių sąnaudų. Būtų 
sudėtinga nustatyti vidutines sąnaudas. Dabartinis reikalavimas teikti ataskaitas yra 
pakankamas.

Pakeitimas 429
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) I ir II priede nurodytų projektų, kurie 
vertinami pagal 5–10 straipsnius, skaičių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 430
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vertinimų suskirstymą pagal projektų 
kategorijas, nustatytas I ir II prieduose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 431
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atliktų vertinimų suskirstymą pagal 
užsakovų tipus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 432
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priede nurodytų projektų, dėl kurių 
sprendžiama pagal 4 straipsnio 2 dalį, 
skaičių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 433
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vidutinę poveikio aplinkai vertinimo 
proceso trukmę;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 434
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vidutinę poveikio aplinkai vertinimų 
kainą.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vidutinę poveikio aplinkai vertinimų 
kainą.

Išbraukta.

Or. lt

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12a ir 12b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiami 12a ir 12b straipsniai: Išbraukta.
„12a straipsnis
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Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 12b 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
III priede išvardytų atrankos kriterijų ir 
dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
12b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 12a straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 
[Europos Sąjungos leidinių biuro 
prašoma įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12a straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 12a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas
dviem mėnesiais.

Or. de
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Pagrindimas

Komisijai ketinamas suteikti įgaliojimas deleguotaisiais aktais daryti nemažus priedų 
pakeitimus yra per didelės apimties. Jo pasekmė būtų ta, kad Komisija be pakankamo 
valstybių narių dalyvavimo, be kita ko, galėtų išplėsti privalomą projektų poveikio aplinkai 
vertinimą. Darant tokius esminius pakeitimus, susijusius su poveikio aplinkai vertinimu, 
turėtų būti daromi direktyvos pakeitimai.

Pakeitimas 437
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12a ir 12b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiami 12a ir 12b straipsniai: Išbraukta.
„12a straipsnis
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 12b 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
III priede išvardytų atrankos kriterijų ir 
dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
12b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12a straipsnyje
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
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arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 12a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.“

Or. en

Pakeitimas 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12a ir 12b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiami 12a ir 12b straipsniai: Išbraukta.
„12a straipsnis
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 12b 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
III priede išvardytų atrankos kriterijų ir 
dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
12b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.



PE510.871v01-00 74/85 AM\937206LT.doc

LT

2. straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12a straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 12a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.“

Or. en

Pagrindimas

Priedų keitimas yra susijęs su teisėkūra. Direktyva nebus galima užtikrinti teisinio tikrumo, 
jei priedai bus iš dalies keičiami deleguotaisiais aktais. Todėl priedai turėtų būti iš dalies 
keičiami taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12a ir 12b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiami 12a ir 12b straipsniai: Išbraukta.
„12a straipsnis
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 12b 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
III priede išvardytų atrankos kriterijų ir 
dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
12b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12a straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 12a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
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Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.“

Or. en

Pakeitimas 440
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12a ir 12b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiami 12a ir 12b straipsniai: Išbraukta.
„12a straipsnis
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 12b 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
III priede išvardytų atrankos kriterijų ir 
dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
12b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12a straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
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deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 12a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.“

Or. en

Pagrindimas

Visi direktyvos priedai yra esminės direktyvos dalys. Nepritariame tam, kad šioje direktyvoje 
būtų numatyta galimybė priimti deleguotuosius aktus, todėl 12a ir 12b straipsniai turėtų būti 
išbraukti.

Pakeitimas 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12b straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu dėl tam tikrų ekonominės 
veiklos sektorių ypatumų tai laikoma 
reikalinga norint teisingai įvertinti poveikį 
aplinkai, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis ir pramonės atstovais parengia 
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sektorių gaires, kuriose nurodomi 
kriterijai, kurių reikia laikytis, kad būtų 
supaprastintas ir palengvintas 
standartizavimas siekiant įvertinti poveikį 
aplinkai.

Or. es

Pakeitimas 442
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [DATA]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą ir 
dokumentą, kuriame paaiškinamos tų 
nuostatų ir šios direktyvos sąsajos.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad ši 
direktyva būtų įgyvendinta ne vėliau kaip 
per [Leidinių biurui: įrašykite datą – 36 
mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą ir 
dokumentą, kuriame paaiškinamos tų 
nuostatų ir šios direktyvos sąsajos.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pakeitimų mastą, reikia numatyti pakankamą terminą. 36 mėnesių terminas 
atrodo tinkamas.

Pakeitimas 443
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [DATA]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą ir 

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [DATA]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
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dokumentą, kuriame paaiškinamos tų 
nuostatų ir šios direktyvos sąsajos.

Or. en

Pakeitimas 444
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atkartojama 1 dalis.

Pakeitimas 445
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame straipsnyje, atrodo, numatyta galimybė atgaline tvarka taikyti pasiūlymą. Atsižvelgiant 
į direktyvos pobūdį, tai nepriimtina.

Pakeitimas 446
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Ši direktyva taikoma projektams, dėl kurių 
PAV procedūra, įskaitant prašymą leisti 
vykdyti planuojamą veiklą, buvo oficialiai 
pradėta po 2 straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytos datos.

Or. en

Pakeitimas 447
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos, taikoma sistema, 
anksčiau nurodyta Direktyvos 2011/92/ES 
3–11 straipsniuose.

Or. fr
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Pagrindimas

Nuostatos negali būti taikomos atgaline data, nes naujame dokumente nurodyti teisiniai 
įpareigojimai labai skiriasi nuo ankstesnės versijos.

Pakeitimas 448
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas po 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos, taikomi Direktyvos 
2011/92/ES su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva, 3–11 straipsniuose nurodyti 
įpareigojimai.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl teisinio tikrumo būsimos direktyvos nuostatų nepageidautina taikyti įgyvendinamiems 
projektams. Nauja direktyva neturi būti taikoma projektams, kurie kompetentingoms 
institucijoms pateikti perkėlus direktyvą į nacionalinę teisę.

Pakeitimas 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas po 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos, taikomi Direktyvos 
2011/92/ES su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva, 3–11 straipsniuose nurodyti 
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straipsniuose nurodyti įpareigojimai. įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Dėl Komisijos pasiūlytame tekste numatytos galimybės taikyti atgaline tvarka projektų 
užsakovai atsiduria teisiškai neapibrėžtoje padėtyje. Tiesą sakant, dėl taikymo atgaline tvarka 
gali būti iš naujo pradedamos taikyti procedūros sąlygos ir terminai. Taip užsakovai būtų 
įpareigojami pakartoti jau atliktus procedūrinius veiksmus. Dėl šios priežasties gali atsirasti 
dideli vėlavimai ir padidėti sąnaudos. Šiuos neigiamus padarinius patirs tiek užsakovai, tiek 
kompetentingos institucijos.

Pakeitimas 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos, taikomi Direktyvos 
2011/92/ES su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva, 3–11 straipsniuose nurodyti 
įpareigojimai.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, ši direktyva neturi būti taikoma atgaline data.

Pakeitimas 451
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
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vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
netaikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Jei užsakovas poveikio vertinimą pradėjo atlikti prieš perkeliant direktyvos nuostatas, tuomet 
užsakovas neturėtų būti įpareigojamas vėl iš pradžių pradėti visą procesą. Turėtų būti 
vengiama numatyti galimybę būsimą direktyvą taikyti atgaline tvarka.

Pakeitimas 452
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai, jei 
užsakovas pateikia prašymą jo projekto 
poveikio aplinkai vertinimą tęsti pagal 
naujas nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 453
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo 
baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Šia direktyva iš dalies pakeista Direktyva 
2011/92/ES netaikoma projektams, dėl 
kurių pareiga atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą buvo nustatyta iki 2 straipsnio 1 
dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos, 
išskyrus projektus, kurių poveikio aplinkai 
vertinimas nebus baigtas ne ilgiau kaip 
per 24 mėnesius nuo pirmiau nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl Komisijos pasiūlymo užsakovams galėtų atsirasti pareiga iš naujo atlikti poveikio 
vertinimą, kad būtų laikomasi iš dalies pakeistos direktyvos. Svarbu, kad pasiūlymu būtų 
užtikrinama, jog dėl jau įgyvendinamų projektų atliekami poveikio aplinkai vertinimai 
galiotų, jei jie atitinkamu metu buvo atliekami pagal taikomus reikalavimus.

Pakeitimas 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Projektai, dėl kurių prašymas leisti vykdyti 
planuojamą veiklą pateiktas iki 2 straipsnio 
1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 
datos ir kurių poveikio aplinkai vertinimas 
iki tos datos dar nebuvo baigtas, turi būti 
įgyvendinti per aštuonis mėnesius nuo iš 
dalies pakeistos direktyvos priėmimo.

Or. es

Pakeitimas 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai 
vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, 
taikomi Direktyvos 2011/92/ES (iki 
įsigaliojant iš dalies pakeistai direktyvai
galiojusios redakcijos) 3–11 straipsniuose 
nurodyti įpareigojimai.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teisėtus lūkesčius turi būti numatyta galimybė procedūras, dėl kurių prašymas 
leisti vykdyti planuojamą veiklą buvo pateiktas prieš pasibaigiant įgyvendinimo terminui, tęsti 
pagal galiojančios PAV direktyvos nuostatas. Komisijas siūlymas daugybei prieš pasibaigiant 
įgyvendinimo terminui pradėtų ir termino pasibaigimo dieną dar nebaigtų PAV reikštų 
visiškai naują pradžią pagal naujas, tuomet įsigaliosiančias taisykles. Tai būtų 
neproporcinga.


