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Poprawka 316
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

skreślony

Or. en

Poprawka 317
Esther de Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu 
na środowisko.

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o 
których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca 
może korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu
na środowisko.

Or. nl
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Poprawka 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca 
powinien powstrzymać się od korzystania 
z pomocy tych samych ekspertów przy 
przygotowywaniu sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy eksperci mogą mieć bardzo wąską specjalizację, a w niektórych przypadkach 
dostępny może być tylko jeden ekspert. Obecne brzmienie nie zapewnia wystarczającej 
elastyczności do rozwiązania problemu w takich przypadkach.

Poprawka 319
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
posiadających kwalifikacje ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
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ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Or. de

Poprawka 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
niezależnych i posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów przy przygotowaniu 
ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, 
wykonawca nie może korzystać z pomocy 
tych samych ekspertów przy 
przygotowywaniu sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko.

Or. es

Poprawka 321
Struan Stevenson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
kompetentnych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
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ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
ekspertów posiadających kwalifikacje 
techniczne przy przygotowaniu ustaleń, o 
których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca 
nie może korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wspierać cel, jakim jest zapewnienie lub poprawienie kompletności i jakości 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, jednak akredytacja / dopuszczanie ekspertów 
nie są w tym przypadku konieczne. Jeżeli organy lub wykonawcy dysponują wiedzą fachową, 
powinni mieć możliwość jej wykorzystywania.

Poprawka 323
Gilles Pargneaux

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

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów przy 
przygotowaniu ustaleń, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, wykonawca nie może 
korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o 
których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca 
nie może korzystać z pomocy tych samych 
ekspertów przy przygotowywaniu 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko.

Or. fr

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy wspierać cel, jakim jest zapewnienie lub poprawienie kompletności i jakości 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, jednak akredytacja / dopuszczanie ekspertów 
nie są w tym przypadku konieczne. Jeżeli organy i/lub wykonawcy dysponują wiedzą fachową, 
powinni mieć możliwość jej wykorzystywania.
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Poprawka 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania 
z pomocy i wyboru akredytowanych 
i posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

To wykonawca powinien ustalać wybór ekspertów w porozumieniu z organami i zgodnie 
z dyrektywą. Wymóg przygotowania i weryfikacji oceny oddziaływania na środowisko przez 
akredytowanych ekspertów nie poprawi jakości oceny oddziaływania na środowisko, 
a jedynie zwiększy obciążenia i koszty administracyjne.

Poprawka 326
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania 
z pomocy i wyboru akredytowanych 
i posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

skreślony

Or. en
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Poprawka 327
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i
posiadających kwalifikacje techniczne
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru posiadających 
kwalifikacje ekspertów (np. wymagane 
kwalifikacje, przydział zadań w zakresie 
oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) 
ustalają państwa członkowskie.

Or. de

Poprawka 328
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje ekspertów (np. 
wymagane kwalifikacje, przydział zadań w 
zakresie oceny, akredytacja i 
dyskwalifikacja) ustalają państwa 
członkowskie.

Or. fr

Uzasadnianie

Sporządzenie sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkiem
wykonawcy. Tym samym od niego zależy jakość tego sprawozdania.
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Poprawka 329
Struan Stevenson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania 
z pomocy i wyboru akredytowanych 
i posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

Szczegółowe warunki korzystania 
z pomocy i wyboru kompetentnych 
i posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 330
Sandrine Bélier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania 
z pomocy i wyboru akredytowanych 
i posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

Szczegółowe warunki korzystania 
z pomocy i wyboru akredytowanych 
i posiadających kwalifikacje techniczne 
niezależnych ekspertów (np. wymagane 
kwalifikacje, przydział zadań w zakresie 
oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) 
ustalają państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
 Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie.

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja oraz sposób 
wynagradzania) ustalają państwa 
członkowskie.

Or. lt

Poprawka 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależni eksperci ponoszą 
odpowiedzialność za przeprowadzoną lub 
nadzorowaną przez siebie ocenę 
oddziaływania na środowisko oraz za 
ocenę pozytywną bądź negatywną.

Or. es

Poprawka 333
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) dodaje się ust. –1 w brzmieniu:
„-1. Społeczeństwo ma prawo do żądania
przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko w ramach interesującego go
przedsięwzięcia poprzez mechanizmy
aktywnego uczestnictwa obejmujące w 
szczególności ludność, samorządy lokalne 
lub organizacje pozarządowe.
Państwa członkowskie ustanawiają środki 
i warunki niezbędne do zapewnienia 
skuteczności tego prawa.”;

Or. pt

Poprawka 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zapewnić 
organom, których przedsięwzięcie może 
dotyczyć z powodu ich szczególnej 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
środowiska lub z powodu ich właściwości 
terytorialnej, możliwość wyrażenia 
swojej opinii na temat informacji 
dostarczonych przez wykonawcę i 
wniosku o zezwolenie na inwestycję. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają organy, które są 
konsultowane albo w sposób ogólny, 
albo w odniesieniu do poszczególnych 
przypadków. Informacje zebrane na 
podstawie art. 5 są przekazywane tym 
organom. Państwa członkowskie 
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ustanawiają szczegółowe regulacje 
dotyczące tych konsultacji.”;

Or. it

Uzasadnienie

Uściśla się, że do organów zainteresowanych przedsięwzięciem będącym przedmiotem OOŚ, z 
którymi muszą być przeprowadzone konsultacje, należą również władze lokalne, na których 
terytorium jest zlokalizowane przedsięwzięcie, o ile władze te nie są tożsame z właściwym 
organem lub z właściwymi organami.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Społeczeństwo jest informowane, 
poprzez powszechnie dostępny centralny 
portal w formie elektronicznej zgodnie 
z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE, 
poprzez ogłoszenia publiczne i poprzez 
inne właściwe środki, takie jak media 
elektroniczne, o następujących 
kwestiach w ramach procedur 
podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska, o których mowa w art. 2 
ust. 2, i najpóźniej wtedy, kiedy tylko 
informacje mogą zostać należycie 
dostarczone:
a) wniosku o zezwolenie na inwestycję;
b) fakcie, że przedsięwzięcie poddane 
jest procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko oraz, gdzie stosowne, fakcie, 
że stosuje się art. 7;
c) danych szczegółowych właściwych 
organów odpowiedzialnych za 
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podejmowanie decyzji, organów, od 
których można uzyskać istotne 
informacje, organów, do których mogą 
być przedkładane komentarze lub 
zapytania, oraz szczegółach 
harmonogramu przekazywania 
komentarzy lub zapytań;
d) charakterze możliwych decyzji lub, 
jeśli istnieje, projekcie decyzji;
e) wskazaniu dostępności informacji 
zebranych na podstawie art. 5;
f) wskazaniu czasu i miejsc, w których 
zostaną udostępnione istotne informacje, 
oraz środków, za pomocą których 
zostaną one udostępnione;
g) szczegółach ustaleń dotyczących 
udziału społeczeństwa, dokonanych na 
podstawie ust. 5 niniejszego artykułu;
ga) zastosowaniu art. 8 ust. 2 
i szczegółach rewizji lub zmiany 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko i rozważanych dodatkowych 
środkach łagodzących lub 
kompensujących;
gb) wynikach monitorowania 
przeprowadzonego na podstawie art. 8 
ust. 2.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia dostępu i przejrzystości w każdym państwie członkowskim należy 
udostępnić centralny portal, na którym terminowo w formie elektronicznej podawane byłyby 
informacje dotyczące środowiska. Ponadto nowe litery ga) i gb) przewidują dostęp do 
informacji dotyczących rewizji lub zmiany sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko 
i dodatkowych środków łagodzących lub kompensujących, które określono w nowym tekście 
art. 8 ust. 2.

Poprawka 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by w odpowiednich ramach czasowych,
co najmniej poprzez powszechnie 
dostępny centralny portal, społeczeństwu 
udostępniane były następujące 
informacje w formie elektronicznej:
a) wszelkie informacje zebrane na 
podstawie art. 5;
b) zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym, główne sprawozdania 
i porady skierowane do właściwego 
organu lub organów w czasie, kiedy 
zainteresowana społeczność została 
poinformowana zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu;
c) zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska, 
informacje inne niż te, o których mowa 
w ust. 2 niniejszego artykułu, które mają 
związek z decyzją zgodnie z art. 8 
niniejszej dyrektywy oraz które stają się 
dostępne dopiero po czasie, kiedy 
zainteresowana społeczność została 
poinformowana zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia dostępu i przejrzystości w każdym państwie członkowskim należy 
udostępnić centralny portal, na którym terminowo w formie elektronicznej podawane byłyby 
informacje dotyczące środowiska.
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Poprawka 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) w ust. 3 dodaje się następujący 
akapit:
„Żądania dostępu do informacji, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
należy rozpatrywać zgodnie z art. 3, 4 i 5 
dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.”;

Or. it

Poprawka 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zainteresowana społeczność 
otrzymuje wczesne i skuteczne 
możliwości udziału w procedurach 
podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska, o których mowa w art. 2 
ust. 2, poprzez relacje z właściwym 
organem lub z właściwymi organami. Przy 
podejmowaniu decyzji mają one 
obowiązek odnieść się do komentarzy i 
opinii, które zainteresowana społeczność 
ma prawo wyrazić, kiedy właściwy organ 
lub organy dysponują wszystkimi 
opcjami, zanim podjęta zostanie decyzja 
w sprawie wniosku o zezwolenie na 
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inwestycję.”;

Or. it

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zainteresowana społeczność 
otrzymuje wczesne i skuteczne 
możliwości udziału w procedurach 
podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 5 ust. 2,
i w tym celu uprawniona jest do 
wyrażania komentarzy i opinii, kiedy 
właściwy organ lub organy dysponują 
wszystkimi opcjami zanim podjęta 
zostanie decyzja [...].”

Or. en

Uzasadnienie

Udział społeczeństwa powinien być również wymagany w preselekcji i ustalaniu zakresu, 
które są istotnymi częściami procedury podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a c (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ac) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Szczegółowe ustalenia dotyczące 
informowania społeczeństwa (na 
przykład poprzez rozlepianie plakatów 
w określonym promieniu lub publikację 
w lokalnych gazetach) oraz 
konsultowania zainteresowanej
społeczności (na przykład poprzez uwagi 
na piśmie lub w drodze publicznego 
wysłuchania), są dokonywane przez 
państwa członkowskie. Państwa 
członkowskie podejmują środki niezbędne 
do zapewnienia udostępniania 
odpowiednich informacji poprzez 
powszechnie dostępny centralny portal 
w formie elektronicznej zgodnie z art. 7 
ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia dostępu i przejrzystości w każdym państwie członkowskim należy 
udostępnić centralny portal, na którym terminowo w formie elektronicznej podawane byłyby 
informacje dotyczące środowiska.

Poprawka 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa się odpowiednie terminy realizacji 
różnych etapów, przy czym należy 
przewidzieć wystarczającą ilość czasu:

Państwa członkowskie ustalają 
obowiązujące terminy realizacji różnych 
etapów:

Or. en
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Uzasadnienie

W dyrektywie należy lepiej określić wiążące terminy realizacji różnych etapów innych niż 
konsultacje społeczne. Należy uwzględnić propozycję dotyczącą określenia konkretnych 
terminów realizacji tych etapów procedury.

Poprawka 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa się odpowiednie terminy realizacji 
różnych etapów, przy czym należy 
przewidzieć wystarczającą ilość czasu:

Państwa członkowskie określają wiążące
terminy realizacji różnych etapów: 

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 343
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) aby organy, o których mowa w art. 6 
ust. 1 oraz zainteresowane grupy 
społeczeństwa przygotowały się do 
procedury podejmowania decyzji 
w zakresie ochrony środowiska 
i skutecznie w niej uczestniczyły 
z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 

b) aby organy, o których mowa w art. 6 
ust. 1 oraz zainteresowane grupy 
społeczeństwa przygotowały się do oceny 
oddziaływania na środowisko i skutecznie 
w niej uczestniczyły. W szczególności 
terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
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artykułu. środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, nie mogą być krótsze niż 30 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „procedura podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska” należy zastąpić 
terminem „ocena oddziaływania na środowisko”. Można zaakceptować minimalne terminy 
konsultacji społecznych, lecz należy sprzeciwić się terminom maksymalnym.

Poprawka 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Terminy konsultacji z 
zainteresowanymi grupami społeczeństwa, 
dotyczących sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze 
niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W 
wyjątkowych przypadkach, ze względu na 
charakter, stopień złożoności, lokalizację 
lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy 
organ może przedłużyć ten termin o 
kolejne 30 dni; w takim przypadku 
właściwy organ informuje wykonawcę o 
powodach takiego przedłużenia.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy przedłużyć terminy w poszczególnych przepisach szczegółowych.

Poprawka 345
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Terminy konsultacji 
z zainteresowanymi grupami 
społeczeństwa, dotyczących sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze 
niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni.
w wyjątkowych przypadkach, ze względu 
na charakter, stopień złożoności, 
lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, 
właściwy organ może przedłużyć ten 
termin o kolejne 30 dni; w takim 
przypadku właściwy organ informuje 
wykonawcę o powodach takiego 
przedłużenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Można zaakceptować minimalne terminy konsultacji społecznych, lecz należy sprzeciwić się 
terminom maksymalnym.

Poprawka 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
nie mogą być krótsze niż 30 dni ani 
dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych 
przypadkach, ze względu na charakter, 

7. Terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1,
nie mogą być krótsze niż 30 dni ani 
dłuższe niż 60 dni.
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stopień złożoności, lokalizację lub 
wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne 30 
dni; w takim przypadku właściwy organ 
informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 347
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
nie mogą być krótsze niż 30 dni ani 
dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych 
przypadkach, ze względu na charakter, 
stopień złożoności, lokalizację lub 
wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne 30 
dni; w takim przypadku właściwy organ 
informuje wykonawcę o powodach takiego 
przedłużenia.

7. Terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
nie mogą być krótsze niż 30 dni ani 
dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych 
przypadkach, ze względu na charakter, 
stopień złożoności, lokalizację lub 
wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ 
może przedłużyć ten termin do 30 dni; w 
takim przypadku właściwy organ 
informuje wykonawcę o powodach takiego 
przedłużenia.

Or. de

Poprawka 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadkach uznanych zgodnie z 
prawem za istotne przy przedstawianiu
rozwiązań alternatywnych wobec 
proponowanego przedsięwzięcia należy 
dążyć do włączenia w nie właścicieli 
terenu w przypadku przestrzeni 
stanowiącej własność prywatną lub 
zwyczajowych użytkowników – w 
przypadku przestrzeni publicznej.”;

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest zwiększenie uczestnictwa właścicieli lub użytkowników danego terenu, jeśli 
przewidują to przepisy krajowe służące transpozycji dyrektywy.

Poprawka 349
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp –1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zapewnienia budowy 
i eksploatacji przedsięwzięć w sposób 
zgodny z następującymi zasadami:
a) podejmuje się wszystkie stosowne 
środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
i nie dochodzi do znacznego 
zanieczyszczenia;
b) stosuje się najlepsze dostępne techniki 
i efektywnie wykorzystuje się zasoby 
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naturalne i energię;
c) unika się wytwarzania odpadów, a w 
przypadku gdy odpady są wytwarzane, są
one, w porządku priorytetów i zgodnie 
z dyrektywą 2008/98/WE, przygotowywane 
do ponownego użycia, prowadzony jest ich 
recykling, odzysk lub, w przypadku gdy 
nie ma takiej możliwości ze względów 
technicznych i ekonomicznych, są one 
unieszkodliwiane przy jednoczesnym 
unikaniu lub ograniczaniu wszelkiego 
oddziaływania na środowisko;
d) podejmuje się środki niezbędne do 
zapobiegania wypadkom i ograniczania 
ich skutków;
e) po ostatecznym zaprzestaniu działań 
podejmuje się środki niezbędne do 
uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia 
i przywrócenia miejsca eksploatacji do 
zadowalającego stanu.
Jeżeli zgodnie z normą jakości ochrony 
środowiska wymagane są bardziej 
rygorystyczne warunki niż warunki, które 
można zapewnić za pomocą najlepszych 
dostępnych technik, w zezwoleniu na 
inwestycję uwzględnia się dodatkowe 
środki bez uszczerbku dla innych 
środków, które można podjąć w celu 
spełnienia norm jakości ochrony 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Za pomocą dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE (i wcześniejszej 
dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli) na 
szczeblu UE wprowadzono już podstawowy zbiór kryteriów dotyczących niektórych urządzeń 
przemysłowych. Korzystne mogłoby być również określenie takich kryteriów w dyrektywie 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko wymaga gruntownej oceny oddziaływania na środowisko, 
logiczne wydaje się, że w związku z wymogiem przedstawienia szerokiej dokumentacji 
wykonawcy należy również dodać konkretne kryteria oceny przedsięwzięć.
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Poprawka 350
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp –1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne działania, by przedsięwzięcia 
były planowane i wykonywane zgodnie z 
następującymi zasadami:
a) podejmuje się wszystkie stosowne 
środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
i nie dochodzi do znacznego 
zanieczyszczenia;
b) stosuje się najlepsze dostępne techniki 
i efektywnie wykorzystuje się zasoby 
naturalne i energię; 
c) unika się wytwarzania odpadów, a w 
przypadku gdy odpady są wytwarzane, są 
one, w porządku priorytetów i zgodnie 
z dyrektywą 2008/98/WE, przygotowywane 
do ponownego użycia, prowadzony jest ich 
recykling, odzysk lub, w przypadku gdy 
nie ma takiej możliwości ze względów 
technicznych i ekonomicznych, są one 
unieszkodliwiane przy jednoczesnym 
unikaniu lub ograniczaniu wszelkiego 
oddziaływania na środowisko;
d) podejmuje się środki niezbędne do 
zapobiegania wypadkom i ograniczania 
ich skutków;
e) po ostatecznym zaprzestaniu działań 
podejmuje się środki niezbędne do 
uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia 
i przywrócenia miejsca eksploatacji do 
zadowalającego stanu.
Jeżeli zgodnie z normą jakości ochrony 
środowiska wymagane są bardziej 
rygorystyczne warunki niż warunki, które 
można zapewnić za pomocą najlepszych 
dostępnych technik, w zezwoleniu na 
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inwestycję uwzględnia się dodatkowe 
środki bez uszczerbku dla innych 
środków, które można podjąć w celu 
spełnienia norm jakości ochrony 
środowiska.

Or. de

Poprawka 351
João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
uwzględniane w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. W związku z 
tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję zawiera następujące informacje:

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
należycie brane pod uwagę w procedurze 
udzielania zezwolenia na inwestycję.
Należy udostępnić w formie elektronicznej 
pełne informacje przekazane przez 
podmioty, z którymi przeprowadzono 
konsultację, oraz informacje przekazane 
dobrowolnie przez osoby i organizacje, 
wraz z indeksem oraz w taki sposób, aby
ułatwić wyszukiwanie i tworzenie zapytań.
W związku z tym decyzja o udzieleniu 
zezwolenia na inwestycję zawiera 
następujące informacje:

Or. pt

Poprawka 352
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
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zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
uwzględniane w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. W związku 
z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję zawiera następujące informacje:

zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
należycie brane pod uwagę i szczegółowo 
oceniane w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. W związku 
z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję zawiera następujące informacje:

Or. en

Poprawka 353
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
uwzględniane w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. W związku 
z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję zawiera następujące informacje:

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są brane 
pod uwagę w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję. Decyzja 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zawiera następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje możliwość uproszczenia wniosku Komisji.

Poprawka 354
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowaną przez właściwy organ 
ocenę oddziaływania na środowisko, 

a) warunki dotyczące środowiska 
przedstawione wraz z decyzją, w tym opis 
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o której mowa w art. 3, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę możliwości, zrównoważenia 
znaczących niekorzystnych skutków;

głównych środków podjętych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia znaczących 
niekorzystnych skutków;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena przygotowana przez właściwy organ powinna faktycznie być weryfikacją 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto weryfikacja ta nie powinna być 
zawarta w decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję.

Poprawka 355
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowaną przez właściwy organ 
ocenę oddziaływania na środowisko,
o której mowa w art. 3, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę możliwości, zrównoważenia 
znaczących niekorzystnych skutków;

a) wyniki oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym streszczenie opinii 
otrzymanych na podstawie art. 6 i 7, oraz 
warunki dotyczące środowiska 
przedstawione wraz z decyzją, w tym opis 
głównych środków podjętych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia znaczących 
niekorzystnych skutków;

Or. en

Poprawka 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowaną przez właściwy organ 
ocenę oddziaływania na środowisko, o 
której mowa w art. 3, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę możliwości, zrównoważenia 
znaczących niekorzystnych skutków;

a) wyniki przeprowadzonej oceny
oddziaływania na środowisko wraz ze 
streszczeniem opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę możliwości, zrównoważenia 
znaczących niekorzystnych skutków;”

Or. pl

Poprawka 357
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowaną przez właściwy organ 
ocenę oddziaływania na środowisko, o 
której mowa w art. 3, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę możliwości, zrównoważenia 
znaczących niekorzystnych skutków;

a) wyniki przygotowanej przez właściwy 
organ oceny oddziaływania na środowisko, 
o której mowa w art. 3, oraz warunki 
dotyczące środowiska przedstawione wraz 
z decyzją, w tym opis głównych środków 
podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia 
i, w miarę możliwości, zrównoważenia 
znaczących niekorzystnych skutków;

Or. de

Poprawka 358
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, po 
uwzględnieniu rozwiązań alternatywnych, 
w tym prawdopodobne zmiany stanu 
środowiska naturalnego, w przypadku 
gdyby projekt nie został zrealizowany 
(scenariusz odniesienia);

b) główne powody udzielenia zezwolenia 
na realizację przedsięwzięcia;

Or. en

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie w formie zaproponowanej przez wykonawcę jest przedmiotem wniosku 
o zezwolenie na inwestycję. Właściwy organ powinien uzasadnić, dlaczego można lub nie 
można udzielić zezwolenia na realizację tego przedsięwzięcia. Uzasadnienie to nie musi 
obejmować uzasadnienia dotyczącego rozwiązań alternatywnych.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, 
po uwzględnieniu rozwiązań 
alternatywnych, w tym prawdopodobne 
zmiany stanu środowiska naturalnego, w 
przypadku gdyby projekt nie został 
zrealizowany (scenariusz odniesienia);

b) główne powody realizacji danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, 
po uwzględnieniu rozwiązań 
alternatywnych;

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie powinna dawać organom 
możliwości wyboru, ponieważ jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa europejskiego, 
dotyczącymi dopuszczenia obiektów przemysłowych do użytkowania. Sporządzenie 
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scenariusza odniesienia powoduje niewłaściwe rozszerzenie obowiązującego prawa; ponadto 
nie wyjaśniono, jak stworzyć taki scenariusz.

Poprawka 360
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, 
po uwzględnieniu rozwiązań 
alternatywnych, w tym prawdopodobne 
zmiany stanu środowiska naturalnego, 
w przypadku gdyby projekt nie został 
zrealizowany (scenariusz odniesienia);

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, 
po uwzględnieniu rozwiązań 
alternatywnych.

Or. en

Poprawka 361
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, po 
uwzględnieniu rozwiązań alternatywnych, 
w tym prawdopodobne zmiany stanu 
środowiska naturalnego, w przypadku 
gdyby projekt nie został zrealizowany 
(scenariusz odniesienia);

b) streszczenie dotyczące rozwiązań 
alternatywnych przyjętych przez 
wykonawcę, w tym prawdopodobnych
zmian stanu środowiska naturalnego, w 
przypadku gdyby projekt nie został 
zrealizowany (scenariusz odniesienia);

Or. de
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Poprawka 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, 
po uwzględnieniu rozwiązań 
alternatywnych, w tym prawdopodobne 
zmiany stanu środowiska naturalnego, 
w przypadku gdyby projekt nie został 
zrealizowany (scenariusz odniesienia);

b) główne powody wyboru danego 
przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, 
po ocenie rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych, w tym prawdopodobne 
zmiany stanu środowiska naturalnego, 
w przypadku gdyby projekt nie został 
zrealizowany (scenariusz odniesienia);

Or. en

Poprawka 363
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) streszczenie opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten nie zostaje usunięty z prawodawstwa, lecz zostaje uwzględniony w lit. a) w celu 
uproszczenia dokumentu.

Poprawka 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) streszczenie opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7;

skreślona

Or. pl

Poprawka 365
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) streszczenie opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Lit. c) została już uwzględniona w lit. d).

Poprawka 366
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oświadczenie o tym, w jakim zakresie 
uwzględniono kwestie środowiskowe przy 
udzielaniu zezwolenia na inwestycję 

d) oświadczenie o tym, w jakim zakresie 
uwzględniono kwestie środowiskowe przy 
udzielaniu zezwolenia na inwestycję 
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i w jakim zakresie włączono do tej decyzji 
lub w inny sposób uwzględniono wyniki 
konsultacji i informacje zebrane na 
pdostawie art. 5, 6 i 7.

i w jakim zakresie włączono do tej decyzji 
lub w inny sposób uwzględniono 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko oraz wyniki konsultacji 
i informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 
i 7.

Or. en

Poprawka 367
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów potencjalnie 
mających znaczące niekorzystne skutki 
transgraniczne, właściwy organ podaje 
informacje dotyczące nieuwzględnienia 
opinii otrzymanych przez zainteresowane 
państwo członkowskie w czasie 
konsultacji przeprowadzonych na 
podstawie art. 7.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie można skreślić, ponieważ jego sens uwzględniono już w lit. a)–d).

Poprawka 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Powyższe warunki uznaje się za 
spełnione, gdy państwa członkowskie 
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustalą dla celów 
niniejszej dyrektywy odrębną procedurę w 
celu spełnienia jej wymogów, a decyzja 
wydana po zakończeniu oceny 
oddziaływania na środowisko zawiera 
informacje wymienione w literach a)–d) i 
ustalone są odpowiednie reguły w celu 
spełnienia warunku określonego w ust. 4.

Or. pl

Poprawka 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie konsultacji 
i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 
i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie 
miało znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy 
z organami, o których mowa w art. 6 
ust. 1 oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, powinno zostać poddane rewizji, 
a projekt zmodyfikowany w celu 
uniknięcia lub ograniczenia tych 
niekorzystnych skutków dla środowiska, 
i czy konieczne są dodatkowe środki 
łagodzące lub kompensujące.

skreślony

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
musi zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 



PE510.871v01-00 36/89 AM\937206PL.doc

PL

monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków dla środowiska, 
które to środki pozwolą ocenić realizację 
i przewidywaną skuteczność środków 
łagodzących i kompensujących oraz 
zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane 
niekorzystne skutki.
Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko.
W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie monitorowania ex post przedsięwzięć mających znaczące skutki dla 
środowiska są już przewidziane w innych dokumentach regulacyjnych. Obowiązki ex post 
w ramach oceny oddziaływania na środowisko spowodowałyby niepotrzebne powielenie 
prawodawstwa. Obowiązek identyfikacji nieprzewidzianych zdarzeń jest sam w sobie 
problematyczny.

Poprawka 370
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie konsultacji 
i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 
i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie 
miało znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy 
z organami, o których mowa w art. 6 

2. Jeżeli na podstawie konsultacji 
i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 
i 7 właściwy organ stwierdzi, że 
przedsięwzięcie będzie miało znaczące 
niekorzystne skutki dla środowiska 
i podejmie decyzję o udzieleniu zezwolenia 
na inwestycję, rozważa, czy zezwolenie na 
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ust. 1 oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, powinno zostać poddane rewizji, 
a projekt zmodyfikowany w celu 
uniknięcia lub ograniczenia tych 
niekorzystnych skutków dla środowiska, 
i czy konieczne są dodatkowe środki
łagodzące lub kompensujące.

inwestycję powinno obejmować stosowne 
środki w zakresie monitorowania 
skuteczności wszelkich środków
łagodzących i kompensujących. 

Or. en

Poprawka 371
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie konsultacji 
i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 
i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie 
miało znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy 
z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

1. Na podstawie konsultacji 
przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 
i w ścisłej współpracy z organami, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz 
z wykonawcą właściwy organ lub 
właściwe organy rozważają, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a wniosek 
o zezwolenie na inwestycję 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis zaproponowany przez Komisję wydaje się dotyczyć dwóch różnych kwestii: modyfikacji 
proponowanego projektu i odpowiednio wniosku o zezwolenie na inwestycję na podstawie 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko i wyników konsultacji z jednej strony oraz 
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konieczności poddania sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko rewizji na podstawie 
wyników wymienionych powyżej konsultacji z drugiej strony.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 
okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

1. Jeżeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 
okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej wraz z organami, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą –
rozważa, czy sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, może zostać poddane 
rewizji, a projekt zmodyfikowany w celu 
uniknięcia lub ograniczenia tych 
niekorzystnych skutków dla środowiska, i 
czy zgodnie z adekwatnymi przepisami
szczegółowymi konieczne są dodatkowe 
środki łagodzące lub kompensujące.

Or. de

Uzasadnienie

Planowane powierzenie uprawnień wprowadziłoby zasadnicze zmiany do procedury OOŚ lub 
systemu będącego jej podstawą, ponieważ stanowią one narzędzia potrzebne do 
przygotowania decyzji o wydaniu (lub niewydaniu) pozwolenia na wykonanie 
przedsięwzięcia, jednak nie określają wymogów co do jej treści ani wymogów technicznych. 
Wymogi szczegółowe określają dane przepisy szczegółowe, np. dyrektywa w sprawie emisji 
przemysłowej, dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny
itd. Należy dopilnować, by taka systematyka została zachowana.
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Poprawka 373
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 
okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

1. Jeżeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 
okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy z
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – może rozważyć, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
może powinno zostać poddane rewizji, a 
projekt zmodyfikowany w celu uniknięcia 
lub ograniczenia tych niekorzystnych 
skutków dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

Or. nl

Poprawka 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie konsultacji 
i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 
i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie 
miało znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy 
z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 

1. Jeżeli na podstawie konsultacji 
i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 
i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie 
miało znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy 
z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
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oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
odmawia się udzielenia zezwolenia i czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

Or. en

Poprawka 375
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki tej rewizji ustalają 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 376
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
musi zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków dla środowiska, 

skreślony
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które to środki pozwolą ocenić realizację 
i przewidywaną skuteczność środków 
łagodzących i kompensujących oraz 
zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane 
niekorzystne skutki.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi 
zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
zgodnie z przepisami prawa 
szczegółowego musi zagwarantować, że 
zezwolenie na inwestycję obejmuje środki 
w zakresie monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków dla środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Planowane powierzenie uprawnień wprowadziłoby zasadnicze zmiany do procedury OOŚ lub 
systemu będącego jej podstawą, ponieważ stanowią one narzędzia potrzebne do 
przygotowania decyzji o wydaniu (lub niewydaniu) pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji, 
jednak nie określają wymogów co do treści ani wymogów technicznych. Wymogi szczegółowe 
określają odpowiednie przepisy szczegółowe, np. dyrektywa w sprawie emisji przemysłowej, 
dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny itd. Należy 
dopilnować, by taka systematyka została zachowana.
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Poprawka 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
musi zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących 
i kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
musi rozważyć, czy w zezwoleniu na 
inwestycję należy ująć środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących 
i kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki w fazie budowy, zarządzania, 
rozbiórki i po zamknięciu.

Or. en

Poprawka 379
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
musi zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących 
i kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
musi rozważyć, czy zezwolenie na 
inwestycję powinno obejmować środki 
w zakresie monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków dla środowiska, 
które to środki pozwolą ocenić realizację 
i przewidywaną skuteczność środków 
łagodzących i kompensujących oraz 
zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane 
niekorzystne skutki.
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Or. en

Uzasadnienie

Decyzję o konieczności monitorowania należy podejmować indywidualnie dla każdego 
przypadku. Należy również uwzględnić ustalenia w zakresie monitorowania określone na 
podstawie ustawodawstwa krajowego oraz ustalenia w zakresie monitorowania, których 
ogólnie nie określono na podstawie przepisów.

Poprawka 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi 
zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi
rozważyć, czy zezwolenie ma obejmować
środki w zakresie monitorowania 
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska, które to środki pozwolą ocenić 
realizację i przewidywaną skuteczność 
środków łagodzących i kompensujących 
oraz zidentyfikować wszelkie 
nieprzewidziane niekorzystne skutki.

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję 
o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, 
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musi zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących 
i kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

musi zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących 
i kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

W przypadku gdy monitorowanie wykaże, 
że środki łagodzące lub kompensujące nie 
są wystarczające, lub dostrzeżone zostaną 
nieprzewidziane znaczące niekorzystne 
skutki dla środowiska, właściwy organ 
określa naprawcze środki łagodzące lub 
kompensujące. 

Or. en

Poprawka 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi 
zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję lub 
inną decyzję wydawaną w celu spełnienia 
wymogów niniejszej dyrektywy, musi 
zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki.

Or. pl
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Poprawka 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Planowane powierzenie uprawnień wprowadziłoby zasadnicze zmiany do procedury OOŚ lub 
systemu będącego jej podstawą, ponieważ stanowią one narzędzia potrzebne do 
przygotowania decyzji o wydaniu (lub niewydaniu) pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji, 
jednak nie określają wymogów co do treści ani wymogów technicznych. Wymogi szczegółowe 
określają odpowiednie przepisy szczegółowe, np. dyrektywa w sprawie emisji przemysłowej, 
dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny itd. Należy 
dopilnować, by taka systematyka została zachowana.

Poprawka 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są zgodne z wymaganiami określonymi na 
podstawie innych przepisów unijnych oraz 
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przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko.

proporcjonalne do charakteru, lokalizacji 
i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko.

Or. en

Poprawka 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko.

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są zgodne z wymogami wynikającymi z 
innych przepisów unijnych, jak również
proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i 
wielkości proponowanego przedsięwzięcia, 
a także do znaczenia jego oddziaływania 
na środowisko.

Or. it

Poprawka 386
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko.

Rodzaj parametrów, które mają być
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. Wyniki tego 
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monitorowania są przekazywane 
właściwemu organowi i udostępnione do 
wiadomości publicznej w łatwo 
dostępnym, otwartym formacie.

Or. en

Poprawka 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Planowane powierzenie uprawnień wprowadziłoby zasadnicze zmiany do procedury OOŚ lub 
systemu będącego jej podstawą, ponieważ stanowią one narzędzia potrzebne do 
przygotowania decyzji o wydaniu (lub niewydaniu) pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji, 
jednak nie określają wymogów co do treści ani wymogów technicznych. Wymogi szczegółowe 
określają odpowiednie przepisy szczegółowe, np. dyrektywa w sprawie emisji przemysłowej, 
dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny itd. Należy 
dopilnować, by taka systematyka została zachowana.

Poprawka 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych.

W stosownych przypadkach wykorzystuje 
się ustalenia w zakresie monitorowania 
określone na podstawie innych przepisów 
unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

W monitorowaniu prowadzonym przez właściwy organ należy stosownie wziąć pod uwagę 
wymagania i przepisy innych odpowiednich aktów prawnych UE, takich jak dyrektywa 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów 
itd.

Poprawka 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych.

W stosownych przypadkach wykorzystuje 
się ustalenia w zakresie monitorowania 
określone na podstawie innych przepisów 
unijnych.

Or. it

Poprawka 390
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych.

W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania, w tym ustalenia określone 
na podstawie innych przepisów unijnych 
lub krajowych.

Or. en

Poprawka 391
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane 
na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, 
w stosowanych przypadkach, specjalne 
oceny wymagane na podstawie innych 
przepisów unijnych, a konsultacje, 
o których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie trzech miesięcy.

skreślony

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

Or. en

Poprawka 392
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane 
na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, 
w stosowanych przypadkach, specjalne
oceny wymagane na podstawie innych 
przepisów unijnych, a konsultacje, 
o których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie trzech miesięcy.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna określać terminu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na 
inwestycję. Powinny to czynić państwa członkowskie.

Poprawka 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane 

skreślony
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na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosowanych przypadkach, specjalne 
oceny wymagane na podstawie innych 
przepisów unijnych, a konsultacje, o 
których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie trzech miesięcy.

Or. de

Poprawka 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosowanych przypadkach, specjalne 
oceny wymagane na podstawie innych 
przepisów unijnych, a konsultacje, o 
których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie trzech miesięcy.

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, a konsultacje, o 
których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie dwóch miesięcy.

Or. pl

Poprawka 395
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosowanych przypadkach, specjalne oceny 
wymagane na podstawie innych przepisów 
unijnych, a konsultacje, o których mowa w 
art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy 
organ finalizuje ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w terminie 
trzech miesięcy.

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosownych przypadkach, specjalne oceny 
wymagane na podstawie innych przepisów 
unijnych, a konsultacje, o których mowa w 
art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy 
organ finalizuje ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko tak szybko,
jak to jest możliwe i w terminach 
wynikających z prawa krajowego.

Or. nl

Poprawka 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, 
w stosowanych przypadkach, specjalne 
oceny wymagane na podstawie innych 
przepisów unijnych, a konsultacje,
o których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie trzech miesięcy.

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, 
w stosownych przypadkach, specjalne 
oceny wymagane na podstawie innych 
przepisów unijnych, a konsultacje, 
o których mowa w art. 6 i 7 zostały 
ukończone, właściwy organ finalizuje 
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w terminie 90 dni.

Or. en

Poprawka 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosowanych przypadkach, specjalne oceny 
wymagane na podstawie innych przepisów 
unijnych, a konsultacje, o których mowa w 
art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy 
organ finalizuje ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w terminie 
trzech miesięcy.

3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje zebrane na 
podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w 
stosownych przypadkach, specjalne oceny 
wymagane na podstawie innych przepisów 
unijnych, a konsultacje, o których mowa w 
art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy 
organ finalizuje ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w terminie 
dziewięćdziesięciu dni.

Or. it

Poprawka 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przedłużenie terminu powinno następować w oparciu o przepisy szczegółowe.
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Poprawka 399
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Pewność dotycząca terminów ma zasadnicze znaczenie dla pozytywnego zakończenia całej 
procedury.
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Poprawka 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o kolejny jeden 
miesiąc; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

Or. pl

Poprawka 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o kolejne 90 dni 
oraz poinformować Komisję 
o przedsięwzięciu i przyczynach 
opóźnienia; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

Or. en
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Poprawka 403
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na 
inwestycję właściwy organ sprawdza, czy 
informacje podane w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, w 
szczególności jeśli chodzi o środki 
przewidziane w celu uniknięcia, 
ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Pojęcie „aktualne” jest zbyt ogólne, w związku z czym dochodzi do niepewności prawa. 
Oczywiste jest, że nakład czasu potrzebny do przeprowadzenia procedury w celu wydania 
zezwolenia (dochodzenie / zebranie informacji dotyczących środowiska, sporządzenie oceny 
oddziaływania na środowisko, jak również sama procedura związana z wydaniem zezwolenia) 
prowadzą do sytuacji, w której nie może być mowy o najświeższych informacjach dotyczących 
środowiska. 

Poprawka 405
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na 
inwestycję właściwy organ sprawdza, czy 
informacje podane w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, w 
szczególności jeśli chodzi o środki 
przewidziane w celu uniknięcia, 
ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska.

skreślony

Or. de

Poprawka 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu skreślony
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lub nieudzieleniu zezwolenia na 
inwestycję właściwy organ sprawdza, czy 
informacje podane w sprawozdaniu 
o oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, 
w szczególności jeśli chodzi o środki 
przewidziane w celu uniknięcia, 
ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena oddziaływania na środowisko powinna zostać przygotowana w porozumieniu 
z organami. Wymóg weryfikacji oceny oddziaływania na środowisko przez organy dopiero na 
zakończenie procesu byłby nieproporcjonalny dla wykonawców.

Poprawka 407
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na 
inwestycję właściwy organ sprawdza, czy 
informacje podane w sprawozdaniu 
o oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, 
w szczególności jeśli chodzi o środki 
przewidziane w celu uniknięcia, 
ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany ustęp jest nie do przyjęcia. Może on nakładać bardzo szerokie obowiązki na 
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właściwy organ, ponieważ wymaga zatwierdzenia na takim poziomie, który jest zwyczajnie 
niemożliwy do osiągnięcia w rzeczywistości bez dodatkowych zasobów. Brak wywiązania się 
z tego obowiązku stwarzałby również nowe podstawy do złożenia pozwu.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
właściwy organ sprawdza, czy informacje 
podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu 
na środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, są aktualne, w szczególności jeśli 
chodzi o środki przewidziane w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska.

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
właściwy organ sprawdza, czy informacje 
podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu 
na środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, są aktualne, w szczególności jeśli 
chodzi o środki przewidziane w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska. 
Zezwolenia na inwestycję udziela się, pod 
warunkiem że wykonawca może 
zastosować naprawcze środki łagodzące 
lub kompensujące określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
właściwy organ sprawdza, czy informacje 

4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 
lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
właściwy organ sprawdza, czy informacje 
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podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu 
na środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, są aktualne, w szczególności jeśli 
chodzi o środki przewidziane w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska.

podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu 
na środowisko, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, są aktualne, w szczególności jeśli 
chodzi o środki przewidziane w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska.

W przypadku gdy informacje zawarte w 
sprawozdaniu są nieaktualne, właściwy 
organ wzywa wykonawcę do uzupełnienia 
sprawozdania.

Or. pl

Poprawka 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwy organ przy podejmowaniu 
decyzji, o której mowa w niniejszym 
artykule, może korzystać z pomocy 
niezależnych akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów. Sposób wynagradzania za 
pracę ekspertów określają państwa 
członkowskie, zapewniając udział 
wykonawcy w kosztach wynagrodzeń za 
pracę ekspertów.
Właściwy organ nie może korzystać z 
pomocy tych samych akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów, z pomocy których wykonawca 
korzystał przy sporządzaniu sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko.

Or. lt
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Poprawka 411
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z odpowiednimi procedurami, 
i podają do wiadomości publicznej 
następujące informacje:

1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z procedurami krajowymi, i podają 
decyzję do wiadomości publicznej 
i wiadomości organów, o których mowa 
w art. 6 ust. 1, zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Na skutek poprawek do art. 8 ust. 1 decyzja w sprawie zezwolenia na inwestycję obejmuje 
wszystkie informacje wymienione w aktualnym art. 9 ust. 1, a zatem możliwe jest uproszczenie 
art. 9 ust. 1. O decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na inwestycję należy poinformować 
społeczeństwo, z zastrzeżeniem wymogów określonych w dyrektywie 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

Poprawka 412
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
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nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z odpowiednimi procedurami, 
i podają do wiadomości publicznej 
następujące informacje:

nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 
dni roboczych, informują o niej 
społeczeństwo oraz organy, o których 
mowa w art. 6 ust. 1, zgodnie 
z odpowiednimi procedurami. Właściwy 
organ lub właściwe organy podają do 
wiadomości publicznej następujące 
informacje:

Or. en

Poprawka 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z odpowiednimi procedurami, i 
podają do wiadomości publicznej 
następujące informacje:

1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
albo inna decyzja wydawana w celu 
spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z odpowiednimi procedurami, i 
podają do wiadomości publicznej 
następujące informacje:

Or. pl

Poprawka 414
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) treść decyzji i przedstawione wraz z nią 
warunki;

skreślona

Or. en

Poprawka 415
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zbadaniu sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko oraz obaw 
i opinii wyrażonych przez zainteresowane 
grupy społeczeństwa – główne przyczyny 
i okoliczności, na których oparta jest 
decyzja, w tym informacje dotyczące 
udziału społeczeństwa;

skreślona

Or. en

Poprawka 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zbadaniu sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko oraz obaw i 
opinii wyrażonych przez zainteresowane 
grupy społeczeństwa – główne przyczyny i 
okoliczności, na których oparta jest 
decyzja, w tym informacje dotyczące 

b) po zbadaniu sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, komentarzy 
i opinii wyrażonych przez zainteresowane
grupy społeczeństwa, a także wyników 
konsultacji z tymi grupami i z organami, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 – główne 
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udziału społeczeństwa; przyczyny i okoliczności, na których 
oparta jest decyzja;

Or. it

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu do art. 6: zainteresowane grupy społeczeństwa uczestniczą w 
podejmowaniu decyzji, wyrażając „komentarze i opinie” (zob. ust. 4); ponadto uściśla się 
odniesienie do procedur konsultacyjnych, o których mowa w ust. 1, 5 i 7.

Poprawka 417
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zbadaniu sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko oraz obaw 
i opinii wyrażonych przez zainteresowane 
grupy społeczeństwa – główne przyczyny 
i okoliczności, na których oparta jest 
decyzja, w tym informacje dotyczące 
udziału społeczeństwa;

b) po zbadaniu sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko oraz obaw 
i opinii wyrażonych przez zainteresowane 
grupy społeczeństwa – główne przyczyny 
i okoliczności, na których oparta jest 
decyzja, w tym informacje dotyczące 
sposobu uwzględnienia komentarzy 
otrzymanych w ramach udziału 
społeczeństwa, także w przypadkach, 
w których przedsięwzięcie miałoby wpływ 
na wartość nieruchomości.

Or. en

Poprawka 418
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis głównych środków przewidzianych 
w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia znaczących 
niekorzystnych skutków;

skreślona

Or. en

Poprawka 419
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach opis 
środków w zakresie monitorowania, 
o których mowa w art. 8 ust. 2.

skreślona

Or. en

Poprawka 420
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) prawo członków zainteresowanej 
grupy społeczeństwa do wszczęcia 
postępowania odwoławczego zgodnie 
z art. 11.

Or. en
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Poprawka 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreślona
„3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa w 
ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.”;

Or. pl

Poprawka 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreślona
„3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa w 
ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.”;

Or. it

Uzasadnienie

Zbędny. W ust. 1 zostało już określone, że właściwy organ ma obowiązek podać do 
wiadomości społeczeństwa informacje dotyczące podjętej decyzji.
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Poprawka 423
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreślona
„3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa 
w ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany ustęp jest nie do przyjęcia. Jest on zbędny z powodu art. 9 ust. 1, ponieważ 
ocena oddziaływania na środowisko zostaje ukończona wraz z podjęciem decyzji w sprawie 
wniosku o zezwolenie na inwestycję.

Poprawka 424
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie ustalają, na 
jakim etapie mogą być kwestionowane 
decyzje, działania lub zaniechania, 
stwarzając możliwość podważenia 
zgodności z prawem materialnym 
i formalnym decyzji, działań lub 
zaniechań, zgodnie z ust. 1, łącznie 
z wykorzystaniem środków tymczasowych 
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w celu dopilnowania, aby przedsięwzięcie 
nie rozpoczęło się przed zakończeniem 
procesu przeglądu.”;

Or. en

Poprawka 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie ustalają, co 
stanowi wystarczający interes lub 
naruszenie prawa, zgodnie z celem 
udzielenia zainteresowanej społeczności 
szerokiego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. W tym celu interes 
wszelkich organizacji pozarządowych 
spełniających wymogi, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, które:
a) prowadzą działalność na terytorium, 
którego dotyczą decyzje, działania lub 
zaniechania objęte art. 6, oraz
b) spełniają wymogi prawa krajowego,
uważa się za wystarczający do celów ust. 
1 lit. a) niniejszego artykułu. Takie 
organizacje uważa się również za mające 
prawa, które mogą zostać naruszone, do 
celów ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.”;

Or. it

Poprawka 426
Sandrine Bélier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) art. 11 ust. 4 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Każda taka procedura musi być 
odpowiednia i skuteczna, musi umożliwiać 
złożenie powództwa o zaprzestanie 
wykonania kwestionowanego działania 
oraz musi być uczciwa, sprawiedliwa, 
przeprowadzana bez zbędnej zwłoki 
i niezbyt droga.”;

Or. en

Poprawka 427
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 11 – ustępy 5 a (nowy) i 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) w art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że naruszenie przepisów 
proceduralnych oraz wymogów 
formalnych nie ma wpływu na ważność 
zezwolenia, jeżeli decyzja byłaby 
prawdopodobnie taka sama, gdyby nie 
doszło do naruszenia. Sytuacja taka ma 
miejsce zwłaszcza wtedy, gdy:
a) nie spełniono przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie wymogu 
uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa w odniesieniu do 



PE510.871v01-00 70/89 AM\937206PL.doc

PL

poszczególnych osób lub organów, jednak 
odpowiednie interesy nie miały znaczenia 
lub zostały uwzględnione w decyzji,
b) dane, o których mowa w art. 9 ust. 1, są 
niepełne lub
c) w związku z ogłoszeniem wymaganym 
na mocy niniejszej dyrektywy doszło do 
naruszenia, jednak cel informacyjny tego 
ogłoszenia został zrealizowany.
Powyższe nie narusza prawa państw 
członkowskich do ustalenia w ramach ich 
przepisów krajowych wymogu dotyczącego 
naruszenia prawa dodatkowo do 
naruszenia procedury.”;
b) dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że naruszenie przepisów 
proceduralnych może zostać naprawione 
również po wydaniu decyzji, o ile nie są to 
poważne naruszenia i nie ingerują w 
ogólne założenia przedsięwzięcia. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by właściwe 
organy, w związku z korektą błędów 
proceduralnych, wydały nową niezależną 
decyzję.”;

Or. de

Poprawka 428
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, co sześć lat od daty 
podanej w art. 2 ust 1 dyrektywy XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o:

W szczególności państwa członkowskie 
informują Komisję o wszelkich kryteriach 
i/lub progach przyjętych do selekcji 
przedsięwzięć, o których mowa, zgodnie 
z art. 4 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka byłaby bardzo uciążliwa. Szczegółowe informacje handlowe będą 
trudne do uzyskania, podobnie jak oddzielenie kosztów oceny oddziaływania na środowisko 
od kosztów związanych z występowaniem o zezwolenie. Trudno byłoby określić średnie koszty.
Obecny wymóg sprawozdawczy jest wystarczający.

Poprawka 429
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczbie przedsięwzięć, o których mowa 
w załącznikach I i II, poddanych ocenie 
zgodnie z art. 5–10;

skreślona

Or. en

Poprawka 430
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podziale ocen pod względem kategorii 
przedsięwzięć, określonych 
w załącznikach I i II;

skreślona

Or. en

Poprawka 431
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podziale przeprowadzonych ocen pod 
względem rodzaju wykonawcy;

skreślona

Or. en

Poprawka 432
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) liczbie przedsięwzięć, o których mowa 
w załączniku II, objętych ustaleniami 
zgodnie z art. 4 ust. 2;

skreślona

Or. en

Poprawka 433
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) średnim czasie trwania procedury 
oceny oddziaływania na środowisko;

skreślona

Or. en
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Poprawka 434
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) średnim koszcie ocen oddziaływania na 
środowisko.

skreślona

Or. en

Poprawka 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) średnim koszcie ocen oddziaływania na 
środowisko.

skreślona

Or. lt

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuły 12 a i 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 12a
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Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów
wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa w 
załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego i 
technicznego.
Artykuł 12b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 12a może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 12a wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
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się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Or. de

Uzasadnienie

Upoważnienie, które ma zostać udzielone Komisji, umożliwiające jej daleko idące 
dopasowanie załączników w trakcie tworzenia aktów delegowanych, jest zbyt nieprecyzyjne. 
Komisja mogłaby, bez wystarczającego udziału państw członkowskich, m.in. rozszerzyć 
obowiązek oceny oddziaływania na środowisko. Tego rodzaju zmiany w odniesieniu do oceny 
oddziaływania na środowisko muszą być wprowadzane w ramach zmiany dyrektywy.

Poprawka 437
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuły 12 a i 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 12a
Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów 
wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa 
w załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego 
i technicznego.
Artykuł 12b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
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3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 12a może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 12a wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Or. en

Poprawka 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuły 12 a i 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 12a
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Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów 
wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa 
w załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego 
i technicznego.
Artykuł 12b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 12a może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 12a wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
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się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana załączników ma charakter ustawodawczy. Zmiana załączników w drodze aktów 
delegowanych zmniejszyłaby przewidywalność dyrektywy. Załączniki powinny zatem być 
zmieniane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuły 12 a i 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 12a
Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów 
wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa 
w załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego 
i technicznego.
Artykuł 12b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 12a może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
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Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 12a wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Or. en

Poprawka 440
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuły 12 a i 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 12a
Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów 
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wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa 
w załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego 
i technicznego.
Artykuł 12b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 12a może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 12a wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie załączniki do dyrektywy są jej istotnymi elementami. Nie zgadzamy się na 
wykorzystanie aktów delegowanych w tej dyrektywie, a zatem należy skreślić artykuły 12a 
i 12b.

Poprawka 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 b – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu zapewnienia prawidłowego 
przebiegu oceny oddziaływania na 
środowisko, ze względu na cechy 
niektórych sektorów gospodarki, Komisja 
razem z państwami członkowskimi i 
przedstawicielami przemysłu opracowuje 
przewodniki sektorowe zawierające 
obowiązujące normy, aby uprościć i 
usprawnić standaryzację dla potrzeb 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Or. es

Poprawka 442
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[DATE]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz dokument 

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[prośba do OPOCE o wstawienie daty: 36 
miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
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wyjaśniający związki pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

dyrektywy]. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz 
dokument wyjaśniający związki pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na zakres modyfikacji, należy przewidzieć odpowiedni termin. Termin 36 miesięcy 
wydaje się dostosowany do sytuacji.

Poprawka 443
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[DATE]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz dokument 
wyjaśniający związki pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[DATE]. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów.

Or. en

Poprawka 444
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Powielenie ust. 1.

Poprawka 445
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten wprowadza pewnego rodzaju moc wsteczną nowego wniosku. Ze względu na 
charakter dyrektywy jest to nie do przyjęcia.

Poprawka 446
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
przedsięwzięć, w odniesieniu do których 
procedura oceny oddziaływania na 
środowisko, obejmująca wniosek 
o zezwolenie na inwestycję, została 
oficjalnie rozpoczęta po dacie, o której 
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wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy.

Or. en

Poprawka 447
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, podlegają 
wcześniejszym ustaleniom art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Moc wsteczna nie znajduje zastosowania, ponieważ zobowiązania prawne ujęte w nowym
tekście różnią się znacznie od tych zawartych w poprzedniej wersji.

Poprawka 448
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony po dacie, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
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zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na bezpieczeństwo prawne, nie należy stosować przepisów przyszłej dyrektywy w 
odniesieniu do bieżących przedsięwzięć. Przepisy nowej dyrektywy należy stosować tylko w 
przypadku projektów zgłoszonych właściwym organom po transpozycji dyrektywy.

Poprawka 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony po dacie, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie z mocą wsteczną zaproponowane w tekście Komisji powoduje znaczny brak 
pewności prawa dla wykonawców przedsięwzięć. W rzeczywistości moc wsteczna może 
powodować konieczność ponownego spełnienia warunków i ponowny bieg terminów 
procedury, co zobowiązuje wykonawców do powtarzania zrealizowanych już etapów 
procedury. Mogą z tego wynikać znaczne opóźnienia i wyższe koszty zarówno dla 
wykonawców, jak i dla właściwych organów.

Poprawka 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, nie podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa niniejsza dyrektywa nie może być stosowana z 
mocą wsteczną.

Poprawka 451
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, nie podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wykonawca rozpoczął ocenę oddziaływania przed transpozycją zmian dyrektywy, nie 
powinien być zobowiązany do ponownego rozpoczęcia całego procesu. Należy unikać 
stosowania przyszłej dyrektywy z mocą wsteczną.
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Poprawka 452
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą, o ile wykonawca 
złoży wniosek o kontynuację procedury 
oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej jego przedsięwzięcia zgodnie z 
nowymi przepisami.

Or. de

Poprawka 453
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Dyrektywa 2011/92/UE zmieniona 
niniejszą dyrektywą nie ma zastosowania 
do przedsięwzięć, w odniesieniu do których 
obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko ustalono 
przed datą, o której mowa w art. 2 ust. 1 
akapit pierwszy, z wyjątkiem 
przedsięwzięć, których ocena 
oddziaływania na środowisko nie
zakończyła się najpóźniej w terminie 24 
miesięcy po dacie wymienionej powyżej.



PE510.871v01-00 88/89 AM\937206PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Skutkiem wniosku Komisji mogłoby być zobowiązanie wykonawców do ponownego 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu zachowania zgodności ze 
zmienioną dyrektywą. Wniosek powinien zapewniać ważność ocen oddziaływania na 
środowisko rozpoczętych w przypadku już realizowanych przedsięwzięć, które były zgodne 
z przepisami w odpowiednim czasie.

Poprawka 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, muszą 
zakończyć się przed upływem 8 miesięcy 
od daty przyjęcia zmienionej dyrektywy.

Or. es

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed datą, o której mowa w art. 2 
ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE do momentu 
wejścia w życie znowelizowanej dyrektywy.



AM\937206PL.doc 89/89 PE510.871v01-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Mając na uwadze ochronę zaufania należy zapewnić to, by wszelkie wnioski złożone przed 
datą wejścia w życie nowelizacji dyrektywy, mogły być rozpatrywane w oparciu o 
dotychczasową dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku 
większości postępowań niezakończonych w terminie wejścia w życie nowelizacji, propozycja 
Komisji skutkowałaby rozpoczęciem procedury OOŚ zupełnie od nowa.


