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Pozmeňujúci návrh 316
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak technicky spôsobilí odborníci pomohli 
príslušnému orgánu vypracovať 
rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, 
navrhovateľ môže využiť tých istých 
odborníkov na prípravu environmentálnej 
správy.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak technicky spôsobilí odborníci pomohli 
príslušnému orgánu vypracovať 
rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, 
navrhovateľ by sa mal vyhnúť využitiu 
tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Niektorí odborníci sú úzko špecializovaní a v niektorých prípadoch je možné, že existuje iba 
jeden odborník. Existujúce znenie nie je dostatočne pružné, aby uľahčilo vyriešenie tejto 
situácie.

Pozmeňujúci návrh 319
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak spôsobilí odborníci pomohli 
príslušnému orgánu vypracovať 
rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, 
navrhovateľ nesmie využiť tých istých 
odborníkov na prípravu environmentálnej 
správy.

Or. de

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak nezávislí a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 321
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak kvalifikovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak technicky spôsobilí odborníci pomohli 
príslušnému orgánu vypracovať 
rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, 
navrhovateľ nesmie využiť tých istých 
odborníkov na prípravu environmentálnej 
správy.

Or. de

Odôvodnenie

Dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť úplnosť a kvalitu environmentálnych správ, treba 
podporovať, ale autorizácia odborníkov na tento účel nie je potrebná.  Ak orgány alebo 
navrhovateľ majú potrebnú odbornosť, mala by sa tiež využiť.

Pozmeňujúci návrh 323
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené 
v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie 
využiť tých istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak technicky spôsobilí odborníci pomohli 
príslušnému orgánu vypracovať 
rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, 
navrhovateľ nesmie využiť tých istých 
odborníkov na prípravu environmentálnej 
správy.

Or. fr

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov
(napríklad potrebná kvalifikácia, 
poverenie hodnotením, udelenie licencie 
a vylúčenie) vymedzia členské štáty.“

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť úplnosť a kvalitu environmentálnych správ, treba 
podporovať, ale autorizácia odborníkov na tento účel nie je potrebná.  Ak orgány alebo 
navrhovateľ majú potrebnú odbornosť, mala by sa tiež využiť.

Pozmeňujúci návrh 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, 
poverenie hodnotením, udelenie licencie 
a vylúčenie) vymedzia členské štáty.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so smernicou by o výbere odborníkov mal rozhodovať navrhovateľ a mal by to 
konzultovať s príslušnými orgánmi. Požadovať, aby posúdenie vplyvov na životné prostredie 
(EIA) pripravili a overili autorizovaní odborníci, nezlepší kvalitu posúdenia vplyvov na 
životné prostredie, ale iba zvýši administratívnu záťaž a náklady.
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Pozmeňujúci návrh 326
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, 
poverenie hodnotením, udelenie licencie 
a vylúčenie) vymedzia členské štáty.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu spôsobilých 
odborníkov (napríklad potrebná 
kvalifikácia, poverenie hodnotením, 
udelenie licencie a vylúčenie) vymedzia 
členské štáty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 328
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/ES
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
spôsobilých odborníkov (napríklad 
potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Or. fr

Odôvodnenie

Zabezpečiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie je úlohou navrhovateľov, a preto sú 
zodpovední za kvalitu tejto environmentálnej správy.

Pozmeňujúci návrh 329
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu kvalifikovaných a 
technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých nezávislých 
odborníkov (napríklad potrebná 
kvalifikácia, poverenie hodnotením, 
udelenie licencie a vylúčenie) vymedzia 
členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných 
a technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných a 
technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie 
a systém odmeňovania) vymedzia členské 
štáty.

Or. lt

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Títo nezávislí odborníci sú zodpovední za 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, ktoré vykonávajú, na ktoré 
dohliadajú alebo ku ktorým vydali kladné 
alebo záporné stanovisko.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 333
João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) dopĺňa sa tento odsek -1:
„-1. Verejnosť má právo požadovať 
posúdenie vplyvov na životné prostredie 
daného projektu, ktorý u nej vzbudzuje 
obavy, a využiť na tento účel najmä 
dohodnutú aktívnu účasť 
zainteresovaných obyvateľov, miestnych 
orgánov alebo MVO.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
a vytvoria požadované podmienky, aby sa 
toto právo mohlo uplatňovať.“

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
orgány, ktorých sa projekt môže týkať z 
dôvodu ich osobitných právomocí v 
oblasti životného prostredia alebo 
miestnej príslušnosti, mali možnosť 
vyjadriť svoje stanovisko k informáciám 
predloženým navrhovateľom a k 
žiadosti o povolenie. Na tento účel 
členské štáty určia orgány, s ktorými sa 
treba skontaktovať vo veci všeobecných 
otázok i v konkrétnych prípadov. 
Informácie získané podľa článku 5 sa 
predložia týmto orgánom. Podrobné 
ustanovenia týkajúce sa konzultácií 
stanovia členské štáty.“

Or. it

Odôvodnenie

Treba poznamenať, že medzi orgány, ktorých sa týka projekt podliehajúci EIA a ktoré majú 
byť konzultované, patria aj miestne orgány, na ktorých území sa projekt nachádza, pokiaľ 
tieto orgány a príslušný orgán alebo orgány nie sú jedno a to isté.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) odsek 2 sa nahrádza takto:
"2. Verejnosť je prostredníctvom 
ústredného portálu, ktorý je v súlade 
s článkom 7 ods. 1 smernice 2003/4/ES 
elektronicky prístupný pre verejnosť,
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informovaná v rannom štádiu procesu 
rozhodovania týkajúceho sa životného 
prostredia uvedeného v článku 2 ods. 2 
a najneskôr hneď, ako sa môže rozumne 
poskytnúť informácia prostredníctvom 
verejných oznamov a inými vhodnými 
prostriedkami, ako sú elektronické 
médiá, o týchto záležitostiach:
a) žiadosti o povolenie; 
b) skutočnosti, že projekt podlieha 
procesu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, a kde je to 
relevantné, o skutočnosti, že sa uplatňuje 
článok 7; 
c) podrobnostiach o príslušných 
orgánoch zodpovedných za prijatie 
rozhodnutia, o tých, u ktorých sa dajú 
získať relevantné informácie, o tých, 
ktorým sa môžu zasielať pripomienky 
alebo otázky a podrobnostiach o 
časovom rozvrhu zasielania 
pripomienok alebo otázok; 
d) povahe možných rozhodnutí alebo 
návrhu rozhodnutia, ak existuje; 
e) uvedení dostupnosti informácií 
zhromaždených podľa článku 5; 
f) uvedení času, miesta a spôsobu, 
ktorým sa relevantné informácie 
sprístupnia; 
g) podrobnostiach zabezpečenia účasti 
verejnosti podľa odseku 5 tohto článku;
ga) skutočnosti, že sa uplatňuje článok 8 
ods. 2, a podrobnostiach revízie alebo 
zmeny environmentálnej správy a 
pripravovaných doplnkových opatreniach 
na zmiernenie alebo kompenzáciu; 
gb) výsledkoch monitorovania 
vykonávaného podľa článku 8 ods. 2.“

Or. en

Odôvodnenie

S ohľadom na posilnenie prístupu a transparentnosti by ústredný portál, ktorý poskytuje 
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včasné informácie o životnom prostredí v elektronickej podobe, mal byť k dispozícii v každom 
členskom štáte. Navyše nové písmená ga) a gb) poskytujú prístup k informáciám, pokiaľ ide o 
revízie alebo zmeny správy o životnom prostredí, ako aj ďalšie zmierňovacie či kompenzačné 
opatrenia, ktoré sú stanovené v novom znení článku 8 ods. 2.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-aa) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty zabezpečia, aby 
v rozumnom časovom rámci boli 
verejnosti prinajmenšom prostredníctvom 
ústredného portálu elektronicky 
prístupné:
a) všetky informácie zhromaždené podľa 
článku 5; 
b) v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi hlavné správy a odporúčania 
vydané príslušnému orgánu alebo 
orgánom v čase, keď je dotknutá 
verejnosť informovaná v súlade s 
odsekom 2 tohto článku; 
c) v súlade s ustanoveniami smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom 
prostredí, iné informácie ako sú uvedené 
v odseku 2 tohto článku, ktoré sú 
relevantné pre rozhodnutie v súlade s 
článkom 8 tejto smernice a ktoré sa 
stanú dostupnými po informovaní 
príslušnej verejnosti v súlade s odsekom 
2 tohto článku.“

Or. en
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Odôvodnenie

S ohľadom na posilnenie prístupu a transparentnosti by ústredný portál, ktorý poskytuje 
včasné informácie o životnom prostredí v elektronickej podobe, mal byť k dispozícii v každom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-aa) v odseku 3 sa vkladá tento pododsek:
„Žiadosti o prístup k informáciám 
uvedeným v tomto odseku sa spracúvajú v 
súlade s článkami 3, 4 a 5 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/4/ES.“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno ab (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-ab) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Dotknutej verejnosti sa poskytnú 
včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa 
procesov rozhodovania týkajúcich sa 
životného prostredia uvedených v 
článku 2 ods. 2 prostredníctvom svojich 
vzťahov s príslušným orgánom alebo 
orgánmi. Tieto orgány sú povinné počas 
rozhodovacieho procesu podávať správy 
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o pripomienkach a stanoviskách, ktoré má 
verejnosť právo vyjadriť, kým sú ešte 
otvorené všetky možnosti, predtým ako 
sa rozhodne o žiadosti o povolenie.“

Or. it

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno ab (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-ab) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Dotknutej verejnosti sa poskytnú 
včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa 
procesov rozhodovania týkajúcich sa 
životného prostredia uvedených v 
článku 2 ods. 2, článku 4 ods. 1 a 5 
a článku 5 ods. 2 a na tento účel je 
oprávnená vyjadriť pripomienky a 
stanoviská, kým sú ešte príslušnému 
orgánu alebo orgánom otvorené všetky 
možnosti, predtým ako sa rozhodne o 
žiadosti [...].“

Or. en

Odôvodnenie

Účasť verejnosti by sa mala tiež vyžadovať počas overovania a určovania rozsahu, ktoré sú 
nevyhnutnou súčasťou rozhodovacieho postupu v oblasti životného prostredia.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno ac (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-ac) odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Podrobné úpravy pre informovanie 
verejnosti (napríklad vyvesenie plagátov 
v určitom okruhu alebo zverejnenie v 
miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou 
verejnosťou (napríklad písomnými 
zásielkami alebo prostredníctvom 
verejnej ankety) určia členské štáty. 
Členské štáty prijímajú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa 
prostredníctvom ústredného portálu, ktorý 
je v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 
2003/4/ES elektronicky prístupný, 
poskytovali relevantné informácie.“

Or. en

Odôvodnenie

S ohľadom na posilnenie prístupu a transparentnosti by ústredný portál, ktorý poskytuje 
včasné informácie o životnom prostredí v elektronickej podobe, mal byť k dispozícii v každom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnú sa primerané časové rámce pre 
rozličné fázy poskytujúce dostatočný čas:

Členské štáty stanovia záväzné časové 
rámce pre rozličné fázy:

Or. en

Odôvodnenie

V smernici by mali byť lepšie vymedzené záväzné časové rámce iné ako verejné konzultácie 
pre rozličné fázy. Mal by sa zohľadniť návrh na stanovenie konkrétneho časového rámca pre 
tieto etapy postupu.
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Pozmeňujúci návrh 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnú sa primerané časové rámce pre 
rozličné fázy poskytujúce dostatočný čas:

Členské štáty stanovia záväzné časové 
rámce pre rozličné fázy:

Or. it

Odôvodnenie

Na úspešné dovŕšenie celého postupu je presný časový rámec kľúčový.

Pozmeňujúci návrh 343
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pre orgány uvedené v článku 6 ods. 1 
a dotknutú verejnosť na prípravu 
a efektívnu účasť na environmentálnom 
rozhodovaní, ktoré podlieha 
ustanoveniam tohto článku.

(b) pre orgány uvedené v článku 6 ods. 1 
a dotknutú verejnosť na prípravu 
a efektívnu účasť na posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. Časové rámce na 
konzultácie s dotknutou verejnosťou o 
environmentálnej správe uvedenej v 
článku 5 ods. 1 nesmú byť kratšie ako 30 
dní.

Or. en

Odôvodnenie

Termín environmentálne rozhodovanie by sa mal nahradiť termínom posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie. Minimálne časové rámce pre konzultácie s verejnosťou sú akceptovateľné, 
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ale maximálne časové rámce nie.

Pozmeňujúci návrh 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalších 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Lehoty by mali byť stanovené v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 345
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 

vypúšťa sa
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alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalších 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

Or. en

Odôvodnenie

Minimálne časové rámce pre konzultácie s verejnosťou sú akceptovateľné, ale maximálne 
časové rámce nie.

Pozmeňujúci návrh 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalších 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto 
predĺženie.“

7. Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní.

Or. it

Odôvodnenie

Na úspešné dovŕšenie celého postupu je presný časový rámec kľúčový.

Pozmeňujúci návrh 347
Christa Klaß
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalších 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

7. Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
najviac o 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno ba (nové)
Smernica 2011/92/ES
Článok 6 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) vkladá sa tento odsek 7a:
„7a. Alternatívy k navrhovaným 
projektom v prípadoch, ktoré sú podľa 
zákona považované za relevantné, sa 
musia v predkladaných riešeniach snažiť 
o zapojenie vlastníkov dotknutých 
pozemkov v prípade súkromných 
pozemkov a ich obvyklých užívateľov v 
prípade verejných pozemkov.“

Or. es
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Odôvodnenie

Cieľom je zvýšiť zapojenie vlastníkov a užívateľov pozemkov, ak to právne predpisy na 
transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva stanovujú.

Pozmeňujúci návrh 349
Andrea Zanoni

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na to, aby projekty boli 
vypracované a prevádzkované v súlade s 
týmito zásadami:
a) prijímajú sa všetky primerané 
preventívne opatrenia proti znečisťovaniu 
a projekty nespôsobujú žiadne výrazné 
znečistenie;
b) využíva sa najlepšia technika 
a prírodné zdroje a energia sa využívajú 
efektívne;
c) predchádza sa vzniku odpadu a v 
prípade jeho vzniku sa podľa stupňa 
priority a v súlade so smernicou 
2008/98/ES pripravuje na opätovné 
použitie, recykláciu, zhodnotenie, alebo ak 
to nie je z technických alebo z 
hospodárskych dôvodov možné, 
zneškodňuje sa, pričom treba zamedziť 
alebo znížiť jeho vplyv na životné 
prostredie;
d) prijímajú sa opatrenia potrebné na 
prevenciu havárií a obmedzenie ich 
následkov;
e) prijímajú sa opatrenia potrebné pri 
ukončení činnosti prevádzky, aby sa 
predišlo riziku znečisťovania a aby sa 
miesto prevádzkovania vrátilo do 
uspokojivého stavu.
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Ak norma kvality životného prostredia 
vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, 
ktoré sa dajú dosiahnuť pomocou 
použitia najlepších dostupných techník, 
do povolenia sa začlenia dodatočné 
opatrenia bez toho, aby boli dotknuté iné 
opatrenia, ktoré sa môžu prijať s cieľom 
dosiahnuť súlad s normami kvality 
životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica o priemyselných emisiách 2010/75/EÚ (a predošlá smernica IPCC) už zaviedla 
sériu základných rozhodovacích kritérií pre niektoré priemyselné zariadenia na úrovni EÚ. 
Tieto kritéria by sa mohli využiť aj v rámci smernice o EIA. Keďže smernica o EIA vyžaduje 
dôkladné posudzovanie vplyvu na životné prostredie, zdá sa byť logické, že potom, čo sa od 
navrhovateľa vyžaduje rozsiahla dokumentácia, mali by sa začleniť konkrétne kritériá, podľa 
ktorých sú projekty posudzované.

Pozmeňujúci návrh 350
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že 
projekty sa začnú a budú prevádzkované v 
súlade s týmito zásadami:

a) prijímajú sa všetky primerané 
preventívne opatrenia proti znečisťovaniu 
a projekty nespôsobujú žiadne výrazné 
znečistenie;
b) využíva sa najlepšia technika 
a prírodné zdroje a energia sa využívajú 
efektívne;
c)predchádza sa vzniku odpadu a v 
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prípade jeho vzniku sa podľa stupňa 
priority a v súlade so smernicou 
2008/98/ES pripravuje na opätovné 
použitie, recykláciu, zhodnotenie, alebo ak 
to nie je z technických alebo z 
hospodárskych dôvodov možné, 
zneškodňuje sa, pričom treba zamedziť 
alebo znížiť jeho vplyv na životné 
prostredie;  
(d) prijímajú sa opatrenia potrebné na 
prevenciu havárií a obmedzenie ich 
následkov;
e) prijímajú sa opatrenia potrebné pri 
ukončení činnosti prevádzky, aby sa 
predišlo riziku znečisťovania a aby sa 
miesto prevádzkovania vrátilo do 
uspokojivého stavu;
Ak norma kvality životného prostredia 
vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, 
ktoré sa dajú dosiahnuť pomocou 
použitia najlepších dostupných techník, 
musia byť v povolení stanovené 
dodatočné podmienky bez toho, aby boli 
dotknuté iné opatrenia, ktoré sa môžu 
vykonať s cieľom dosiahnuť súlad s 
normou kvality životného prostredia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 351
João Ferreira

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 
sa vezmú do úvahy v povoľovacom 
konaní. . Na tento účel musí rozhodnutie 

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s  článkami 5, 6 a 7 
sa riadne zohľadnia v povoľovacom 
konaní. Kompletné príspevky prijaté od 
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o udelení povolenia obsahovať tieto 
informácie:

konzultovaných orgánov a dobrovoľné 
príspevky od jednotlivcov a organizácií sa 
sprístupnia v elektronickej podobe 
a zverejnia sa s obsahom a vo forme, ktoré 
uľahčujú vyhľadávanie a konzultácie. Na 
tento účel musí rozhodnutie o udelení 
povolenia obsahovať tieto informácie:

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 352
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 
sa vezmú do úvahy v povoľovacom 
konaní. . Na tento účel musí rozhodnutie 
o udelení povolenia obsahovať tieto 
informácie:

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s  článkami 5, 6 a 7 
sa riadne zohľadňujú a dôsledne 
posudzujú v povoľovacom konaní. Na 
tento účel musí rozhodnutie o udelení 
povolenia obsahovať tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 
sa vezmú do úvahy v povoľovacom 
konaní. . Na tento účel musí rozhodnutie 
o udelení povolenia obsahovať tieto 
informácie:

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 
sa vezmú do úvahy v povoľovacom 
konaní. . Rozhodnutie o udelení povolenia 
obsahuje tieto informácie:
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Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa môže zjednodušiť.

Pozmeňujúci návrh 354
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) environmentálne posúdenie zo strany 
príslušného orgánu uvedené v článku 3 
a environmentálne podmienky, ktoré sú 
súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu 
hlavných opatrení zameraných na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;

a) environmentálne podmienky, ktoré sú 
súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu 
hlavných opatrení na predchádzanie 
významným nepriaznivým účinkom, na ich 
zníženie a ak je to možné, na ich 
kompenzáciu;

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie príslušným orgánom by v skutočnosti malo spočívať v overení environmentálnej 
správy. Navyše, toto overenie by sa nemalo začleniť do rozhodnutia, ktorým sa udeľuje 
povolenie.

Pozmeňujúci návrh 355
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) environmentálne posúdenie zo strany 
príslušného orgánu uvedené v článku 3

a) výsledky environmentálneho posúdenia 
vrátane súhrnu pripomienok získaných na 
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a environmentálne podmienky, ktoré sú 
súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu 
hlavných opatrení zameraných na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;

základe článkov 6 a 7 a environmentálne 
podmienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia, 
vrátane opisu hlavných opatrení 
zameraných na predchádzanie významným 
nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie a 
ak je to možné, na ich kompenzáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) environmentálne posúdenie zo strany 
príslušného orgánu uvedené v článku 3 
a environmentálne podmienky, ktoré sú 
súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu 
hlavných opatrení zameraných na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;

a) výsledky environmentálneho posúdenia 
spolu so súhrnom pripomienok získaných 
na základe článkov 6 a 7 a 
environmentálne podmienky, ktoré sú 
súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu 
hlavných opatrení zameraných na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;“

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 357
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) environmentálne posúdenie zo strany 
príslušného orgánu uvedené v článku 3 
a environmentálne podmienky, ktoré sú 

(a) výsledky environmentálneho 
posúdenia príslušným orgánom uvedené 
v článku 3 a environmentálne podmienky, 
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súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu 
hlavných opatrení zameraných na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;

ktoré sú súčasťou rozhodnutia, vrátane 
opisu hlavných opatrení zameraných na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 358
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) hlavné dôvody výberu prijatého 
projektu v porovnaní s ostatnými 
zohľadnenými alternatívami vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

b) hlavné dôvody na udelenie povolenia 
pre projekt;

Or. en

Odôvodnenie

Projekt predkladaný navrhovateľom je predmetom žiadosti o povolenie. Príslušný orgán by 
mal zdôvodniť, prečo sa tomuto projektu môže udeliť alebo neudeliť povolenie. Toto 
odôvodnenie nemusí nevyhnutne obsahovať odôvodnenie alternatívnych riešení.

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) hlavné dôvody výberu prijatého
projektu v porovnaní s ostatnými 
zohľadnenými alternatívami vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

b) hlavné dôvody výberu prijatého projektu 
v porovnaní s ostatnými zohľadnenými 
alternatívami;

Or. de

Odôvodnenie

Smernica EIA by nemala obsahovať ustanovenia, ktoré dávajú orgánom možnosť výberu v 
tejto oblasti, pretože by to odporovalo ustanoveniam iných európskych právnych predpisov na 
homologizáciu zariadení. Základný scenár predstavuje neprijateľné rozšírenie rozhodného 
práva a nie je jasné, ako ho možno zrealizovať.

Pozmeňujúci návrh 360
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) hlavné dôvody výberu prijatého 
projektu v porovnaní s ostatnými 
zohľadnenými alternatívami vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

b) hlavné dôvody výberu prijatého projektu 
v porovnaní s ostatnými zohľadnenými 
alternatívami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
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Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) hlavné dôvody výberu prijatého 
projektu v porovnaní s ostatnými 
zohľadnenými alternatívami vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

b) súhrn ostatných alternatív, ktoré 
zohľadnil navrhovateľ, vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) hlavné dôvody výberu prijatého 
projektu v porovnaní s ostatnými 
zohľadnenými alternatívami vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

b) hlavné dôvody výberu prijatého projektu 
v porovnaní s posúdením ostatných 
rozumných alternatív vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) súhrn pripomienok prijatých podľa vypúšťa sa
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článkov 6 a 7;

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie nebolo vylúčené z právneho predpisu, ale bolo začlenené do písm. a) 
s cieľom zracionalizovať dokument.

Pozmeňujúci návrh 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) súhrn pripomienok prijatých podľa 
článkov 6 a 7;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 365
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) súhrn pripomienok prijatých podľa 
článkov 6 a 7;

vypúšťa sa

Or. en

Písmeno c) je už začlenené v písmene d).
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Pozmeňujúci návrh 366
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) vyhlásenie predstavujúce súhrn toho, 
ako boli environmentálne aspekty zahrnuté 
do povolenia a akým spôsobom sa začlenili
alebo inak spracovali výsledky konzultácií 
a informácie získané podľa článkov 5, 6 
a 7.

d) vyhlásenie predstavujúce súhrn toho, 
ako boli environmentálne aspekty zahrnuté 
do povolenia a akým spôsobom sa 
začlenila alebo inak spracovala
environmentálna správa, výsledky 
konzultácií a informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade projektov, ktoré môžu mať 
významné nepriaznivé cezhraničné 
účinky, poskytne príslušný orgán 
informácie o tom, že nezohľadnil 
pripomienky od dotknutého členského 
štátu počas konzultácií vykonaných podľa 
článku 7.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Poslednú vetu možno vypustiť, pretože jej ustanovenia sa už nachádzajú v písm. a) až d).
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Pozmeňujúci návrh 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Vyššie uvedené podmienky sa
považujú za splnené, ak členské štáty v 
súlade s článkom 2 ods. 2 stanovia na 
účely tejto smernice samostatný postup na 
splnenie požiadaviek stanovených v tejto 
smernici, rozhodnutie prijaté na základe 
posúdenia vplyvov na životné prostredie 
obsahuje informácie uvedené v 
písmenách (a) až (d) a sú stanovené 
vhodné pravidlá pre splnenie podmienky 
uvedenej v odseku 4.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa 
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či 
by sa mal projekt upraviť s cieľom 
predísť týmto nepriaznivým vplyvom alebo 
ich znížiť a či sú potrebné ďalšie 

vypúšťa sa
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zmierňovacie alebo kompenzačné 
opatrenia.
Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.
Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania 
musia byť primerané charakteru, 
umiestneniu a veľkosti navrhovaného 
projektu a významu jeho vplyvov na 
životné prostredie.
Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť 
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti monitorovania ex-post, pokiaľ ide o projekty s výraznými vplyvmi na životné 
prostredie je už stanovené v iných regulačných nástrojoch. Povinnosti ex post v rámci EIA by 
mohli priniesť zbytočné zdvojenie právnych predpisov. Povinnosť identifikovať 
nepredvídateľnú udalosť je sama o sebe problematická.

Pozmeňujúci návrh 370
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak z konzultácií a informácií získaných
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 

2. Ak so zreteľom na konzultácie 
a informácie získané podľa článkov 5, 6 
a 7 príslušný orgán dôjde k záveru, že 
projekt bude mať výrazné negatívne vplyvy 
na životné prostredie a rozhodne sa udeliť 
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uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či 
by sa mal projekt upraviť s cieľom 
predísť týmto nepriaznivým vplyvom alebo 
ich znížiť a či sú potrebné ďalšie 
zmierňovacie alebo kompenzačné 
opatrenia.

povolenie, zváži, či by sa do povolenia 
mali začleniť vhodné opatrenia na 
monitorovanie účinnosti všetkých 
zmierňovacích a kompenzačných 
opatrení. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa 
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia.

1. Na základe konzultácií podľa článkov 6 
a 7 a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
s navrhovateľom príslušný orgán alebo 
orgány zvážia, či by sa environmentálna 
správa uvedená v článku 5 ods. 1 mala 
prepracovať a či by sa mala žiadosť o 
povolenie upraviť s cieľom predísť týmto 
nepriaznivým vplyvom alebo ich znížiť a či 
sú potrebné ďalšie zmierňovacie alebo 
kompenzačné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že odsek navrhovaný Komisiou je zameraný na dve rozdielne otázky: zmenu 
navrhovaného projektu a žiadosť o povolenie so zreteľom na environmentálnu správu 
a výsledky konzultácií na jednej strane a potrebu revízie environmentálnej správy so zreteľom 
na výsledky uvedených konzultácií na druhej strane.
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Pozmeňujúci návrh 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa 
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia.

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr prediskutuje s orgánmi uvedenými 
v článku 6 ods. 1 a s navrhovateľom, či by 
sa environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú podľa príslušných právnych 
predpisov potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia .

Or. de

Odôvodnenie

Plánované regulačné právomoci by zásadne zmenili rámcové ustanovenia o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie alebo ich základ, keďže procesný nástroj 
predchádzajúci rozhodnutiu udeliť alebo zamietnuť povolenie pre projekt sám osebe 
neobsahuje žiadne konkrétne podmienky týkajúce sa podstaty, pretože tieto podmienky sa 
stanovili v príslušných právnych predpisoch, napríklad v smernici o priemyselných emisiách, 
biotopoch atď. Tento postup by sa mal dodržať.

Pozmeňujúci návrh 373
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa 
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia.

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom môže zvážiť, či by sa 
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa 
environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia.

1. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 
a s navrhovateľom zvážia, či by sa malo 
povolenie projektu zamietnuť alebo či by 
sa environmentálna správa uvedená 
v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by 
sa mal projekt upraviť s cieľom predísť 
týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich 
znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie 
alebo kompenzačné opatrenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 375
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určia podrobnú úpravu 
takejto revízie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
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Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi zabezpečí, aby 
zahŕňalo opatrenia na monitorovanie 
významných nepriaznivých vplyvov na 
životné prostredie.

Or. de

Odôvodnenie

Plánované regulačné právomoci by zásadne zmenili rámcové ustanovenia o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie alebo ich základ, keďže procesný nástroj 
predchádzajúci rozhodnutiu udeliť alebo zamietnuť povolenie pre projekt sám osebe 
neobsahuje žiadne konkrétne podmienky týkajúce sa podstaty, pretože tieto podmienky sa 
stanovili v príslušných právnych predpisoch, napríklad v smernici o priemyselných emisiách, 
biotopoch atď. Tento postup by sa mal dodržať.

Pozmeňujúci návrh 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zváži, či by opatrenia na 
monitorovanie významných nepriaznivých 
vplyvov na životné prostredie mali byť 
zahrnuté do povolenia s cieľom posúdiť 
vykonávanie a očakávanú účinnosť 
zmierňovacích a kompenzačných opatrení, 
a určiť nepredvídateľné negatívne vplyvy 
počas stavebnej fázy, fázy riadenia, 
demolačnej fázy a fázy po uzavretí.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zváži, či by malo zahŕňať 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídané negatívne vplyvy.

Or. en

Odôvodnenie

O potrebe monitorovať by sa malo rozhodnúť prípad od prípadu. Mali by sa uplatniť tak 
monitorovacie opatrenia vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj celkovo 
monitorovacie opatrenia, ktoré nevyplývajú z právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zváži, či by opatrenia na 
monitorovanie významných nepriaznivých 
vplyvov na životné prostredie mali byť 
zahrnuté do povolenia s cieľom posúdiť 
vykonávanie a očakávanú účinnosť 
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a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

zmierňovacích a kompenzačných opatrení, 
a určiť nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak monitorovanie poukazuje na to, že 
zmierňovacie alebo kompenzačné 
opatrenia sú nedostatočné, alebo sú 
pozorované nepredvídané významné 
negatívne vplyvy na životné prostredie, 
príslušný orgán stanoví nápravné 
zmierňovacie alebo kompenzačné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie alebo vydá iné rozhodnutie 
s cieľom splniť požiadavky tejto smernice, 
zabezpečí, aby zahŕňalo opatrenia na 
monitorovanie významných nepriaznivých 
vplyvov na životné prostredie s cieľom 
posúdiť vykonávanie a očakávanú účinnosť 
zmierňovacích a kompenzačných opatrení, 
a určiť nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania 
musia byť primerané charakteru, 
umiestneniu a veľkosti navrhovaného 
projektu a významu jeho vplyvov na 
životné prostredie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Plánované regulačné právomoci by zásadne zmenili rámcové ustanovenia o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie alebo ich základ, keďže procesný nástroj 
predchádzajúci rozhodnutiu udeliť alebo zamietnuť povolenie pre projekt sám osebe 
neobsahuje žiadne konkrétne podmienky týkajúce sa podstaty, pretože tieto podmienky sa 
stanovili v príslušných právnych predpisoch, napríklad v smernici o priemyselných emisiách, 
biotopoch atď. Tento postup by sa mal dodržať.
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Pozmeňujúci návrh 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 
byť primerané charakteru, umiestneniu 
a veľkosti navrhovaného projektu 
a významu jeho vplyvov na životné 
prostredie.

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania sú 
v súlade s predpismi vyplývajúcimi 
z ďalších právnych predpisov Únie a sú 
primerané charakteru, umiestneniu 
a veľkosti navrhovaného projektu 
a významu jeho vplyvov na životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 
byť primerané charakteru, umiestneniu 
a veľkosti navrhovaného projektu 
a významu jeho vplyvov na životné 
prostredie.

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania sú 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
z ďalších právnych predpisov Únie a sú 
primerané charakteru, umiestneniu 
a veľkosti navrhovaného projektu 
a významu jeho vplyvov na životné 
prostredie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 386
Sandrine Bélier
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 
byť primerané charakteru, umiestneniu 
a veľkosti navrhovaného projektu 
a významu jeho vplyvov na životné 
prostredie.

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 
byť primerané charakteru, umiestneniu 
a veľkosti navrhovaného projektu 
a významu jeho vplyvov na životné 
prostredie. Výsledky tohto monitorovania 
sa oznamujú príslušnému orgánu 
a sprístupňujú verejnosti ľahko 
prístupnou, otvorenou formou.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť 
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Plánované regulačné právomoci by zásadne zmenili rámcové ustanovenia o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie alebo ich základ, keďže procesný nástroj 
predchádzajúci rozhodnutiu udeliť alebo zamietnuť povolenie pre projekt sám osebe 
neobsahuje žiadne konkrétne podmienky týkajúce sa podstaty, pretože tieto podmienky sa 
stanovili v príslušných právnych predpisoch, napríklad v smernici o priemyselných emisiách, 
biotopoch atď. Tento postup by sa mal dodržať.



AM\937206SK.doc 45/85 PE510.871v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie.

Ak je to potrebné, uplatňujú sa
monitorovacie ustanovenia vyplývajúce 
z iných právnych predpisov Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Monitorovacia činnosť príslušného orgánu by mala náležite zohľadňovať predpisy 
a ustanovenia ďalších príslušných právnych predpisov EÚ, napr. smernice 2010/75/EÚ 
o priemyselných emisiách, smernice 2008/98/ES  o odpade atď.

Pozmeňujúci návrh 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť 
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie.

Ak je to potrebné, uplatňujú sa
monitorovacie ustanovenia vyplývajúce 
z iných právnych predpisov Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 390
Marianne Thyssen
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť 
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie.

Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť 
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vrátane ustanovení vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov Únie či 
vnútroštátnych právnych predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov 
Únie, a pritom došlo k ukončeniu 
konzultácií uvedených v článkoch 6 a 7, 
príslušný orgán do troch mesiacov uzavrie 
svoje posúdenie vplyvov projektu na 
životné prostredie.

vypúšťa sa

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov 
Únie, a pritom došlo k ukončeniu 
konzultácií uvedených v článkoch 6 a 7, 
príslušný orgán do troch mesiacov uzavrie 
svoje posúdenie vplyvov projektu na 
životné prostredie.

vypúšťa sa

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by nemala stanoviť časový rámec pre rozhodnutie o žiadosti o povolenie. O tejto 
záležitosti by mali rozhodovať členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov 
Únie, a pritom došlo k ukončeniu 
konzultácií uvedených v článkoch 6 a 7, 
príslušný orgán do troch mesiacov uzavrie 
svoje posúdenie vplyvov projektu na 
životné prostredie.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov 
Únie, a pritom došlo k ukončeniu 
konzultácií uvedených v článkoch 6 a 7, 
príslušný orgán do troch mesiacov uzavrie 
svoje posúdenie vplyvov projektu na 
životné prostredie.

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, a pritom došlo k 
ukončeniu konzultácií uvedených 
v článkoch 6 a 7, príslušný orgán do dvoch
mesiacov uzavrie svoje posúdenie vplyvov 
projektu na životné prostredie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 395
Esther de Lange
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov Únie, 
a pritom došlo k ukončeniu konzultácií 
uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný 
orgán do troch mesiacov uzavrie svoje 
posúdenie vplyvov projektu na životné 
prostredie.

3. Hneď ako sa príslušnému orgánu 
poskytli všetky potrebné informácie 
získané podľa článkov 5, 6 a 7, v 
relevantnom prípade aj vrátane osobitných 
posúdení potrebných podľa ostatných 
právnych predpisov Únie, a pritom došlo k 
ukončeniu konzultácií uvedených 
v článkoch 6 a 7, príslušný orgán čo 
najskôr a v rámci príslušnej lehoty 
stanovenej vnútroštátnymi právnymi 
predpismi uzavrie svoje posúdenie vplyvov 
projektu na životné prostredie.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov Únie, 
a pritom došlo k ukončeniu konzultácií 
uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný 
orgán do troch mesiacov uzavrie svoje 
posúdenie vplyvov projektu na životné 
prostredie.

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov Únie, 
a pritom došlo k ukončeniu konzultácií 
uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný 
orgán do 90 dní uzavrie svoje posúdenie 
vplyvov projektu na životné prostredie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov Únie, 
a pritom došlo k ukončeniu konzultácií 
uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný 
orgán do troch mesiacov uzavrie svoje 
posúdenie vplyvov projektu na životné 
prostredie.

3. Ak sa príslušnému orgánu poskytli 
všetky potrebné informácie získané podľa 
článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj 
vrátane osobitných posúdení potrebných 
podľa ostatných právnych predpisov Únie, 
a pritom došlo k ukončeniu konzultácií 
uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný 
orgán do deväťdesiatich dní uzavrie svoje 
posúdenie vplyvov projektu na životné 
prostredie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti,
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Lehoty by mali byť uvedené v príslušnom právnom predpise.

Pozmeňujúci návrh 399
Esther de Lange

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

vypúšťa sa

Or. it
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Odôvodnenie

Na úspešné dovŕšenie celého postupu je presný časový rámec kľúčový.

Pozmeňujúci návrh 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalší mesiac. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie 
a o dátume očakávaného rozhodnutia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalších 90 dní a informovať 
Komisiu o subjekte a príčinách meškania. 
V takomto prípade príslušný orgán 
informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich toto predĺženie a o dátume 
očakávaného rozhodnutia
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Christa Klaß

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť maximálne o tri mesiace. 
V takomto prípade príslušný orgán 
informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich toto predĺženie a o dátume 
očakávaného rozhodnutia.

Or. de

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa 
článku 5 ods. 1 aktualizované, a to najmä 
pokiaľ ide o informácie týkajúce sa 
opatrení zameraných na predchádzanie 
významným nepriaznivým vplyvom, na ich 
zníženie a tam, kde je to možné, na ich 
kompenzáciu.“

vypúšťa sa
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Or. de

Odôvodnenie

Výraz „aktualizovaný“ je príliš nejasný a spôsobuje právnu neistotu. Vzhľadom na čas 
potrebný na dokončenie schvaľovacích postupov (environmentálne vyšetrovanie/zbieranie 
informácií, posudzovanie vplyvu na životné prostredie a samotné schvaľovacie formality) je 
na základe povahy vecí nemožné v plnej miere aktualizovať informácie o životnom prostredí.  

Pozmeňujúci návrh 405
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa 
článku 5 ods. 1 aktualizované, a to najmä 
pokiaľ ide o informácie týkajúce sa 
opatrení zameraných na predchádzanie 
významným nepriaznivým vplyvom, na ich 
zníženie a tam, kde je to možné, na ich 
kompenzáciu.“

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 

vypúšťa sa
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v environmentálnej správe podľa 
článku 5 ods. 1 aktualizované, a to najmä 
pokiaľ ide o informácie týkajúce sa 
opatrení zameraných na predchádzanie 
významným nepriaznivým vplyvom, na ich 
zníženie a tam, kde je to možné, na ich 
kompenzáciu.

Or. en

Odôvodnenie

EIA by sa malo vypracovať na základe konzultácií s príslušnými orgánmi. Požiadavka, aby 
orgány overili EIA iba na konci procesu, by bola neprimeraná pre navrhovateľov.

Pozmeňujúci návrh 407
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa 
článku 5 ods. 1 aktualizované, a to najmä 
pokiaľ ide o informácie týkajúce sa 
opatrení zameraných na predchádzanie 
významným nepriaznivým vplyvom, na ich 
zníženie a tam, kde je to možné, na ich 
kompenzáciu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento navrhovaný odsek nemožno prijať. V tomto odseku sa príslušného orgánu potenciálne 
ukladá rozsiahla povinnosť vyžadovať vysokú úroveň validácie, ktorá sa jednoducho nedá 
reálne dosiahnuť bez dodatočných zdrojov. Nedodržanie tejto povinnosti by mohlo viesť 
aj k novým podnetom na spochybnenie z právneho hľadiska.
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Pozmeňujúci návrh 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa článku 5 
ods. 1 aktualizované, a to najmä pokiaľ ide 
o informácie týkajúce sa opatrení 
zameraných na predchádzanie významným 
nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie 
a tam, kde je to možné, na ich 
kompenzáciu.

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa článku 5 
ods. 1 aktualizované, a to najmä pokiaľ ide 
o informácie týkajúce sa opatrení 
zameraných na predchádzanie významným 
nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie 
a tam, kde je to možné, na ich 
kompenzáciu.“ Povolenie sa vydáva pod 
podmienkou, že navrhovateľ môže 
vykonať nápravné zmierňovacie 
a kompenzačné opatrenia stanovené 
v odseku 2. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa článku 5 
ods. 1 aktualizované, a to najmä pokiaľ ide 
o informácie týkajúce sa opatrení 
zameraných na predchádzanie významným 
nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie 
a tam, kde je to možné, na ich 

4. Príslušný orgán pred prijatím 
rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí 
povolenia overí, či sú informácie 
v environmentálnej správe podľa článku 5 
ods. 1 aktualizované, a to najmä pokiaľ ide 
o informácie týkajúce sa opatrení 
zameraných na predchádzanie významným 
nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie 
a tam, kde je to možné, na ich 
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kompenzáciu. kompenzáciu.

Ak sú informácie uvedené v správe 
neaktuálne, príslušný orgán vyzve 
navrhovateľa, aby doplnil správu.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Pri prijímaní rozhodnutia uvedeného 
v tomto článku sa príslušný orgán môže 
obrátiť na autorizovaných a technicky 
spôsobilých nezávislých odborníkov. 
Podmienky odmeňovania týchto 
odborníkov stanovia členské štáty 
a zabezpečia, aby navrhovateľ tiež prispel 
na platbu za služby poskytnuté týmito 
odborníkmi.
Príslušný orgán sa nemusí obrátiť na 
rovnakých autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov, ktorí pomáhali 
navrhovateľovi zostaviť správu 
o vplyvoch na životné prostredie.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 411
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom informujú verejnosť 
a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 
v súlade s vhodnými postupmi 
a sprístupnia verejnosti tieto informácie:

1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom informujú verejnosť a 
orgány uvedené v článku 6 ods. 1 v súlade 
s vnútroštátnymi postupmi a sprístupnia 
rozhodnutie verejnosti a orgánom 
uvedeným v článku 6 ods. 1, v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o 
prístupe verejnosti k informáciám o 
životnom prostredí.

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku PN k článku 8 ods. 1 rozhodnutie o povolení obsahuje všetky informácie uvedené v 
súčasnom článku 9 ods. 1, a preto sa tento článok môže zjednodušiť. Rozhodnutie o žiadosti 
o povolenie by sa malo sprístupniť verejným subjektom na základe požiadaviek smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k 
informáciám o životnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 412
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom informujú verejnosť 
a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 
v súlade s vhodnými postupmi 
a sprístupnia verejnosti tieto informácie:

1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom čo možno najskôr
informujú verejnosť a orgány uvedené v 
článku 6 ods. 1 v súlade s vhodnými 
postupmi a najneskôr do 10 pracovných 
dní. Príslušný orgán alebo orgány
sprístupnia verejnosti tieto informácie:

Or. en



AM\937206SK.doc 59/85 PE510.871v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom informujú verejnosť 
a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 
v súlade s vhodnými postupmi 
a sprístupnia verejnosti tieto informácie:

1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia alebo sa prijalo iné 
rozhodnutie na účely plnenia požiadaviek 
tejto smernice, príslušný orgán alebo 
orgány o tom informujú verejnosť a orgány 
uvedené v článku 6 ods. 1 v súlade 
s vhodnými postupmi a sprístupnia 
verejnosti tieto informácie:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 414
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) obsah rozhodnutia a akékoľvek 
súvisiace podmienky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
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Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy a záujmov a stanovísk, ktoré 
uviedla dotknutá verejnosť, hlavné 
dôvody a zretele, na ktorých sa 
rozhodnutie zakladá, vrátane informácií 
o procese účasti verejnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy a záujmov a stanovísk, ktoré 
uviedla dotknutá verejnosť, hlavné dôvody 
a zretele, na ktorých sa rozhodnutie 
zakladá, vrátane informácií o procese 
účasti verejnosti;

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy, pripomienok a stanovísk, ktoré 
uviedla dotknutá verejnosť, a výsledku 
konzultácií s touto verejnosťou a orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1, hlavné 
dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie 
zakladá;

Or. it

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie textu s článkom 6: verejnosť sa zúčastňuje na rozhodovacom procese 
vyjadrovaním „pripomienok a stanovísk“ (pozri odsek 4). Odkazuje sa aj na konzultačné 
postupy podľa odseku 1,5 a 7.

Pozmeňujúci návrh 417
Struan Stevenson
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy a záujmov a stanovísk, ktoré 
uviedla dotknutá verejnosť, hlavné dôvody 
a zretele, na ktorých sa rozhodnutie 
zakladá, vrátane informácií o procese 
účasti verejnosti;

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy a záujmov a stanovísk, ktoré
uviedla dotknutá verejnosť, hlavné dôvody 
a zretele, na ktorých sa rozhodnutie 
zakladá, vrátane informácií o tom, aké 
pripomienky získané v procese účasti 
verejnosti boli zohľadnené vrátane 
prípadov, keď by projekt mohol mať vplyv 
na majetkové hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) opis hlavných opatrení na 
predchádzanie významným nepriaznivým 
účinkom, na ich zníženie a ak je to možné, 
na ich kompenzáciu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d



PE510.871v01-00 62/85 AM\937206SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ak je to potrebné, opis monitorovania 
opatrení uvedených v článku 8 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) právo dotknutej verejnosti podať 
návrh na začatie súdnych konaní podľa 
článku 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dopĺňa sa tento odsek 3: vypúšťa sa
"3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj 
o sprístupnení informácií uvedených 
v odseku 1 verejnosti, keď príslušný 
orgán ukončí svoje posudzovanie vplyvov 
projektu na životné prostredie.“

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dopĺňa sa tento odsek 3: vypúšťa sa
"3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj 
o sprístupnení informácií uvedených 
v odseku 1 verejnosti, keď príslušný 
orgán ukončí svoje posudzovanie vplyvov 
projektu na životné prostredie.“

Or. it

Odôvodnenie

Je nadbytočný. V odseku 1 sa už uvádza, že sa od príslušného orgánu požaduje, aby verejnosti 
sprístupnil všetky informácie o prijatom rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 423
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2011/92/ES
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dopĺňa sa tento odsek 3: vypúšťa sa
3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj 
o sprístupnení informácií uvedených 
v odseku 1 verejnosti, keď príslušný 
orgán ukončí svoje posudzovanie vplyvov 
projektu na životné prostredie.“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento navrhovaný odsek nemožno prijať.  Je nadbytočný vzhľadom na článok 9 ods. 1, keďže 
EIA je ukončené rozhodnutím o žiadosti o povolenie.

Pozmeňujúci návrh 424
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2011/92/ES
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
„2. Členské štáty určia, v akom štádiu 
možno napadnúť rozhodnutia, skutky 
alebo nečinnosť, pričom zabezpečia 
možnosť napadnúť vecnú a procesnú 
zákonnosť rozhodnutí, skutkov alebo 
nečinnosti v súlade s odsekom 1 vrátane 
využitia mechanizmu predbežných 
opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa 
projekt nezačal pred ukončením procesu 
preskúmania.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2011/92/ES
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V článku 11 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. O tom, čo predstavuje dostatočný 
záujem a porušovanie práva, rozhodnú 
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členské štáty v súlade s cieľom 
poskytnúť dotknutej verejnosti široký 
prístup k spravodlivosti. Na tento účel sa 
záujem akejkoľvek mimovládnej 
organizácie, ktorá spĺňa požiadavky 
uvedené v článku 1 odsek 2, ktorá: 
a) má kanceláriu na území, na ktoré sa 
vzťahujú rozhodnutia, konania alebo 
opomenutia podľa článku 6, a
b) spĺňa podmienky vnútroštátneho práva,
považuje za dostatočný na účely odseku 
1 písm. a) tohto článku. Tieto 
organizácie sa tiež považujú za nositeľa 
práv, ktoré môžu byť porušené v zmysle 
odseku 1 písmena b) tohto článku.“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 426
Sandrine Bélier

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9b (nový)
Smernica 2011/92/ES
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9b) V článku 11 ods. 4 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:
„Každé takéto konanie je adekvátne 
a účinné, umožňuje podávať žiadosti o 
zdržanie sa určitého konania a je 
spravodlivé, včasné a nie nedostupne 
drahé.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Christa Klaß
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2011/92/ES
Článok 11 – odek 5a (nový) a 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Článok 11 sa mení takto:
(a) Dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a) Členské štáty môžu ustanoviť, že 
porušenie procesných a úradných 
predpisov neovplyvní zákonnosť 
povolenia, ak by rozhodnutie bez chyby 
bolo pravdepodobne rovnaké. Táto 
situácia vzniká najmä v prípade, keď:
  
a) jednotlivci alebo orgány nemali 
možnosť zúčastniť sa, keď sa to 
vyžadovalo podľa tejto smernice, ale 
záujmy, o ktoré išlo, neboli dôležité, alebo 
boli zohľadnené v rozhodnutí,

b) údaje podľa článku 9 ods. 1 sú 
neúplné; alebo

c) oznámenie požadované podľa tejto 
smernice sa vykonalo chybne, účel tohto 
oznámenia bol však splnený.

Tým nie je dotknuté právo členských 
štátov v rámci ich vnútroštátnych 
právnych predpisov stanoviť, že okrem 
procesnej chyby musí dôjsť aj k porušeniu 
práva.“

b) Dopĺňa sa tento odsek 5b:
„5b. Členské štáty môžu ustanoviť, že 
chybne vykonané procesné kroky možno 
napraviť aj po vydaní rozhodnutia, ak 
procesná chyba nie je závažná a 
neovplyvňuje základné prvky projektu.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
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orgány aj pri náprave chybných 
procesných krokov prijali nové 
rozhodnutie s otvoreným výsledkom.“ 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 428
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu každých 
šesť rokov od dátumu uvedeného 
v článku 2 ods. 1 smernice XXX [OPOCE 
uviesť číslo tejto smernice] najmä o:

Členské štáty informujú Komisiu najmä o 
akýchkoľvek kritériách a/alebo prahoch 
prijatých pre výber dotknutých projektov v 
súlade s článkom 4 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh by znamenal veľkú záťaž. Bude ťažké získať obchodné údaje, ako aj 
oddeliť náklady na EIA od iných nákladov spojených so žiadosťou o plánovanie. Ťažké by 
bolo určiť priemerné náklady. Súčasná požiadavka na oznamovanie je dostačujúca.

Pozmeňujúci návrh 429
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) počte projektov uvedených v prílohách 
I a II, ktoré podliehajú posudzovaniu 
v súlade s článkami 5 až 10;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) rozpise posudzovania podľa kategórií 
projektu stanovených v prílohách I a II;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) rozpise uskutočneného posudzovania, 
a to podľa typu navrhovateľa;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) počte projektov uvedených v prílohe II, 
ktoré podliehajú určeniu v súlade 
s článkom 4 ods. 2;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) priemernej dĺžke procesu 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) priemerných nákladoch na 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2011/92/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) priemerných nákladoch na 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie.

vypúšťa sa

Or. lt

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

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 12a a 12b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Vkladajú sa tieto články 12a a 12b: vypúšťa sa
„Článok 12a
Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú výberových kritérií 
uvedených v prílohe III a informácií 
uvedených v prílohách II.A a IV s cieľom 
prispôsobiť ich vedeckému 
a technologickému pokroku.
Článok 12b
(1) Právomoc prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenáša za podmienok 
stanovených v tomto článku.
(2) Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
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(3) Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa delegovanie 
právomoci špecifikovanej v uvedenom 
rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo dňom, ktorý je 
v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
(4) Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
(5) Delegované akty prijaté podľa 
článku 12a nadobudnú účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota 
predĺži o dva mesiace.“

Or. de

Odôvodnenie

Právomoc udelená Komisii, aby mohla ďalej upravovať prílohy pomocou delegovaných aktov, 
je príliš široká a Komisia by mohla napr. rozšíriť povinnosť posúdenia vplyvov projektu na 
životné prostredie bez dostatočnej konzultácie s členskými štátmi. Takéto výrazné zmeny 
postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie si vyžadujú aj zmenu príslušnej smernice.

Pozmeňujúci návrh 437
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 12a a 12b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Vkladajú sa tieto články 12a a 12b: vypúšťa sa
„Článok 12a
Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú výberových kritérií 
uvedených v prílohe III a informácií 
uvedených v prílohách II.A a IV s cieľom 
prispôsobiť ich vedeckému 
a technologickému pokroku.
Článok 12b
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenáša za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa delegovanie 
právomoci špecifikovanej v uvedenom 
rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo dňom, ktorý je 
v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegované akty prijaté podľa 
článku 12a nadobudnú účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament aj Rada 
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informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota 
predĺži o dva mesiace.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 12a a 12b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Vkladajú sa tieto články 12a a 12b: vypúšťa sa
„Článok 12a
Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú výberových kritérií 
uvedených v prílohe III a informácií 
uvedených v prílohách II.A a IV s cieľom 
prispôsobiť ich vedeckému 
a technologickému pokroku.
Článok 12b
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenáša za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa delegovanie 
právomoci špecifikovanej v uvedenom 
rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení v Úradnom vestníku 
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Európskej únie alebo dňom, ktorý je 
v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegované akty prijaté podľa 
článku 12a nadobudnú účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota 
predĺži o dva mesiace.“

Or. en

Odôvodnenie

Zmena príloh má legislatívnu povahu. Zmena príloh prostredníctvom delegovaných aktov by 
mohla znížiť predvídateľnosť smernice. Prílohy by sa preto mali meniť v rámci riadneho 
legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 12a a 12b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Vkladajú sa tieto články 12a a 12b: vypúšťa sa
„Článok 12a
Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú výberových kritérií 
uvedených v prílohe III a informácií 
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uvedených v prílohách II.A a IV s cieľom 
prispôsobiť ich vedeckému 
a technologickému pokroku.
Článok 12b
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenáša za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa delegovanie 
právomoci špecifikovanej v uvedenom 
rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo dňom, ktorý je 
v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegované akty prijaté podľa 
článku 12a nadobudnú účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota 
predĺži o dva mesiace.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 440
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 12a a 12b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Vkladajú sa tieto články 12a a 12b: vypúšťa sa
„Článok 12a
Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú výberových kritérií 
uvedených v prílohe III a informácií 
uvedených v prílohách II.A a IV s cieľom 
prispôsobiť ich vedeckému 
a technologickému pokroku.
Článok 12b
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenáša za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa delegovanie 
právomoci špecifikovanej v uvedenom 
rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo dňom, ktorý je 
v ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegované akty prijaté podľa 
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článku 12a nadobudnú účinnosť len 
vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od 
oznámenia tohto aktu Európskemu 
parlamentu a Rade voči nemu Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú žiadne 
námietky alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota 
predĺži o dva mesiace.“

Or. en

Odôvodnenie

Všetky prílohy smernice sú kľúčovými prvkami tejto smernice. Nesúhlasíme s využitím 
delegovaných aktov v tejto smernici a články 12a a 12b by sa mali vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 5b – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V prípade, že je to považované za 
vhodné v záujme správneho posúdenia 
vplyvov na životné prostredie a vzhľadom 
na osobitnú povahu daných odvetví 
hospodárskej činnosti, Komisia spoločne s 
členskými štátmi a príslušným odvetvím 
vypracuje usmernenia a kritériá 
špecifické pre jednotlivé odvetvia, ktorými 
je potrebné sa riadiť takým spôsobom, 
ktorý zjednodušuje a uľahčuje 
normalizáciu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 442
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [DÁTUM]. Znenie 
týchto ustanovení a dokument vysvetľujúci 
vzťah medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [OPOCE uveďte 
dátum: 36 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice]. Znenie týchto 
ustanovení a dokument vysvetľujúci vzťah 
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou bezodkladne oznámia Komisii.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozsah pozmeňujúcich návrhov je potrebné stanoviť dostačujúcu lehotu. 36 
mesiacov sa zdá byť primeranou lehotou.

Pozmeňujúci návrh 443
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [DÁTUM]. 
Znenie týchto ustanovení a dokument 
vysvetľujúci vzťah medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou
bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [DÁTUM]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Marianne Thyssen
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
základných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zdvojenie odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 445
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nedokončilo do tohto dátumu, 
podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených a doplnených touto 
smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom sa zavádza určitá retroaktívnosť nového návrhu. Vzhľadom na povahu 
smernice to nie je akceptovateľné.
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Pozmeňujúci návrh 446
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nedokončilo do tohto dátumu, 
podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených a doplnených touto 
smernicou.

Táto smernica sa uplatňuje na projekty, 
v prípade ktorých sa postup posudzovania 
vplyvov na životné prostredie vrátane 
žiadosti o povolenie formálne začal po 
dátume uvedenom v prvom pododseku 
článku 2 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nedokončilo do tohto dátumu, 
podliehajú povinnostiam uvedeným
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených a doplnených touto 
smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť o 
povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1, podliehajú podmienkam vopred 
stanoveným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

Nedá sa uplatniť retroaktivita, pretože právne záväzky v novom texte sú veľmi odlišné od 
predchádzajúcej verzie.
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Pozmeňujúci návrh 448
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nedokončilo do tohto dátumu, 
podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených a doplnených touto smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť o 
povolenie predložená po dátume 
uvedenom v prvom pododseku článku 2 
ods. 1, podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených touto smernicou.

Or. fr

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty nie je vhodné uplatňovať ustanovenia budúcej smernice na 
prebiehajúce projekty. Nová smernica by sa mala uplatňovať iba na projekty, ktoré boli 
príslušným orgánom predložené po transpozícii smernice.

Pozmeňujúci návrh 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nedokončilo do tohto dátumu, 
podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených a doplnených touto smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť o 
povolenie predložená po dátume 
uvedenom v prvom pododseku článku 2 
ods. 1, podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených touto smernicou.

Or. en
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Odôvodnenie

Retroaktívne uplatňovanie navrhované v texte Komisie vytvára značnú právnu neistotu pre 
navrhovateľov projektov. Retroaktívnosť môže viesť k opätovnému otvoreniu podmienok a 
lehôt postupu a prinútiť tak navrhovateľov, aby zopakovali procedurálne kroky, ktoré už 
uskutočnili. Môže viesť k výraznému omeškávaniu a zvýšeniu nákladov pre navrhovateľov 
a príslušné orgány.

Pozmeňujúci návrh 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie nedokončilo do tohto dátumu, 
podliehajú povinnostiam uvedeným 
v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, 
zmenených a doplnených touto smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť o 
povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1, nepodliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ, zmenených touto smernicou.

Or. it

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty by sa táto smernica nemala uplatňovať retroaktívne.

Pozmeňujúci návrh 451
Struan Stevenson

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, nepodliehajú
povinnostiam uvedeným v článkoch 3 až 



AM\937206SK.doc 83/85 PE510.871v01-00

SK

2011/92/EÚ, zmenených a doplnených
touto smernicou.

11 smernice 2011/92/EÚ, zmenených touto 
smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Ak navrhovateľ začal s posudzovaním vplyvu pred transpozíciou revízie smernice, nemal by 
začínať celý proces opäť od začiatku. Treba sa vyhnúť retroaktívnemu uplatňovaniu budúcej 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 452
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ, zmenených a doplnených
touto smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ, zmenených touto smernicou, 
ak navrhovateľ žiada, aby 
environmentálne posudzovaní jeho 
projektu pokračovalo v súlade s novými 
ustanoveniami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 453
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť Smernica 2011/92/EÚ zmenená touto 
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o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ, zmenených a doplnených 
touto smernicou.

smernicou sa neuplatňuje na projekty, v 
prípade ktorých sa povinnosť posudzovať 
vplyvy na životné prostredie stanovila pred 
dátumom uvedeným v prvom pododseku 
článku 2 ods. 1, s výnimkou projektov, v 
prípade ktorých nie je posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie dokončené 
najneskôr 24 mesiacov po uvedenom 
dátume.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie by mohol viesť k tomu, že navrhovatelia by museli znovu vypracovať 
environmentálne posúdenie, aby bolo v súlade s pozmenenou smernicou. Je dôležité, aby 
návrh zabezpečil, aby posudzovania vplyvov na životné prostredie vypracované pre 
prebiehajúce projekty, ktoré boli platné v relevantnom čase, zostali v platnosti.

Pozmeňujúci návrh 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ, zmenených a doplnených 
touto smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo
do tohto dátumu, musia byť zrealizované 
do ôsmych mesiacov po prijatí zmenenej 
smernice.

Or. es

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

Návrh smernice
Článok 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ, zmenených a doplnených 
touto smernicou.

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred dátumom 
uvedeným v prvom pododseku článku 2 
ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie nedokončilo 
do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam 
uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 
2011/92/EÚ do nadobudnutia účinnosti 
zmenenej smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Na ochranu legitímnych očakávaní by sa postupy stanovené v súčasnej smernici o EIA mali 
dodržiavať, pokiaľ ide o žiadosti o povolenie predložené pred ukončením lehoty na 
transpozíciu.  Návrh Komisie by mohol vyžadovať úplné obnovenie postupov, pokiaľ ide o 
väčšinu EIA, ktoré sa začali a neukončili pred uplynutím lehoty, čo by bolo neprimerané.  


