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Poprawka 456
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 7– litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Załącznik I – punkt 7 – litera a)
otrzymuje brzmienie:
„a) budowa dalekobieżnych linii ruchu 
kolejowego i portów lotniczych [...];”

Or. de

Uzasadnienie

Tu należy zmienić punkt 7 w załączniku I. Należy skreślić część zdania o treści „z głównym 
pasem startowym o długości 2 100 m lub więcej”. Powiązanie obowiązkowej oceny 
oddziaływania na środowisko z długością pasa startowego nie odpowiada wymogom 
współczesności. Również lotniska z pasami startowymi o mniejszej długości oddziałują 
znacząco na środowisko i powinny być koniecznie ocenione zgodnie z dyrektywą w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawka 457
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 7 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W punkcie 7 załącznika I dodaje się 
następującą literę aa):
„aa) ustalenie tras odlotowych i 
przylotowych od i do sieci tras;”

Or. de
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Uzasadnienie

Trasy odlotowe i przylotowe na lotniskach nie podlegają obowiązkowi oceny w rozumieniu 
OOŚ, pomimo że mają znaczący wpływ na środowisko. Z przyczyn ilościowych i operacyjnych 
samoloty przelatują nad obszarami chronionymi, znajdującymi się pod trasami przylotowymi 
i odlotowymi, na niewielkiej wysokości. Taki sposób kierowania ruchem lotniczym powoduje 
znaczące zwiększenie hałasu i emisji substancji szkodliwych.

Poprawka 458
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku I pkt 14 otrzymuje 
brzmienie:
„14. Wydobycie ropy naftowej [...] do 
celów handlowych w przypadku, gdy 
ilości wydobyte przekraczają 500 ton 
dziennie oraz wydobycie gazu ziemnego 
do celów handlowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Departament Tematyczny A Parlamentu Europejskiego stwierdził, że „próg wyznaczony dla 
ocen oddziaływania na środowisko, które należy przeprowadzić w przypadku szczelinowania 
hydraulicznego stosowanego przy wydobyciu węglowodorów jest znacznie wyższy niż w 
przypadku wszelkiej potencjalnej działalności przemysłowej tego rodzaju, a zatem należałoby 
go znacznie obniżyć”. W tym celu w swojej rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. Parlament 
Europejski wezwał do „włączenia przedsięwzięć w zakresie szczelinowania hydraulicznego 
do załącznika I dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”.

Poprawka 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
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Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 14

Tekst proponowany przez komisję Poprawka

(-1) W załączniku I punkt 14 otrzymuje
brzmienie:
„14. Wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego do celów handlowych w 
przypadku, gdy ilości wydobyte 
przekraczają 500 ton dziennie dla ropy 
naftowej i 500 000 m3 dziennie dla gazu,
zaś w przypadku zastosowania technologii 
szczelinowania hydraulicznego 
niezależnie od wydobytych ilości.”

Or. lt

Poprawka 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku I pkt 14 otrzymuje 
brzmienie:
„14. Wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego do celów handlowych, również 
z warstw łupkowych lub z innych formacji 
skał osadowych o takiej samej lub niższej 
przepuszczalności i porowatości oraz w 
przypadku gdy ilości wydobyte 
przekraczają 500 ton dziennie dla ropy 
naftowej i 500 000 m3 dziennie w 
przypadku gazu.”

Or. it

Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie, aby projekty, które mogą mieć znaczące skutki 
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dla środowiska, między innymi w związku z ich charakterem, wielkością lub lokalizacją, były 
poddawane procedurze OOŚ przed wydaniem zezwolenia na ich realizację.

</Amend>

Poprawka 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku I pkt 14 otrzymuje 
brzmienie:
„14. Wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego do celów handlowych
znajdującego się w warstwach gazu 
łupkowego lub innych osadowych 
formacjach skalnych oraz w przypadku 
gdy ilości wydobyte przekraczają 500 
ton dziennie dla ropy naftowej i 
500 000 m3 dziennie w przypadku 
gazu.”

Or. en

Poprawka 462
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik 1 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku I dodaje się punkt 14a 
w brzmieniu:
„14a. Rozpoznawanie, badanie i 
eksploatacja złóż węglowodorów 
niekonwencjonalnych z łupków 
bitumicznych i podobnych formacji 
geologicznych o niewielkiej 
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przepuszczalności metodą szczelinowania 
hydraulicznego, bez względu na wielkość 
wydobycia.”

Or. de

Poprawka 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku I dodaje się punkt 14a 
w brzmieniu:
„14a. Poszukiwanie, ocena, odwierty 
hydrauliczne i wydobycie ropy naftowej 
i/lub gazu ziemnego znajdującego się w 
warstwach gazu łupkowego lub innych 
osadowych formacjach skalnych o równej 
lub mniejszej przepuszczalności i 
porowatości, niezależnie od wydobytej 
ilości.”

Or. es

Uzasadnienie

Sens poprawki taki jak w przypadku poprawki 50 sprawozdawcy, lecz z wyszczególnieniem
techniki odwiertów hydraulicznych. Konieczność oceny w przypadku węglowodorów 
niekonwencjonalnych wynika nie tyle z wydobywanej ilości, ile z agresywnych dla środowiska 
technologii wydobycia.

Poprawka 464
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku I dodaje się pkt 14a w 
brzmieniu:
„14a. Zastosowanie technologii 
szczelinowania hydraulicznego w celu 
wydobycia i produkcji ropy lub gazu 
ziemnego, niezależnie od wydobytej 
ilości.”

Or. en

Poprawka 465
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik –punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W załączniku I punkt 19 otrzymuje 
brzmienie:
„19. Kamieniołomy i kopalnie 
odkrywkowe, w przypadku gdy 
powierzchnia zakładów przekracza 25 
ha, wydobycie złota przy użyciu 
technologii wykorzystujących zbiorniki 
cyjanku, lub wydobycie torfu, w 
przypadku gdy powierzchnia zakładów 
przekracza 150 ha.”

Or. es

Poprawka 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W załączniku I pkt 20 otrzymuje 
brzmienie:
„20. Budowa, zmiana i/lub przedłużanie
linii elektrycznych (napowietrznych, 
podziemnych lub mieszanych) i/lub 
modernizacja linii istniejących o napięciu 
co najmniej 220 kV i długości powyżej 
15 km oraz konstrukcja i/lub zmiana 
powiązanych podstacji elektrycznych 
(podstacje umożliwiające transformację 
napięcia, przekształcające prąd lub
przejściowe w miejscu przejścia linii 
kablowej nadziemnej w linię kablową 
podziemną i na odwrót.”

Or. es

Uzasadnienie

Z uwagi na ścisłą zależność pomiędzy liniami elektrycznymi a podstacjami, bez których stacje
nie mogłyby funkcjonować, w niniejszym punkcie podstacje powinny zostać uwzględnione. W 
przypadku ich niewymienienia w dyrektywie, linie i podstacje podlegałyby oddzielnym 
regulacjom, przy czym podstacje nie podlegałyby obowiązkowi badania wpływu na 
środowisko.

Poprawka 467
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) W załączniku I dodaje się pkt 24a w 
brzmieniu:
„24a. Parki rozrywki i pola golfowe 
projektowane na obszarach 
charakteryzujących się deficytem wody, 
wysokim ryzykiem pustynnienia lub 
suszy.”
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Or. es

Uzasadnienie

Presja wywierana na niektóre obszary w wyniku zmian klimatycznych wymogła 
wprowadzenie tego rodzaju projektów do treści załącznika I.

Poprawka 468
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W załączniku II ust. 1 dodaje się lit. 
fa) w brzmieniu:
„fa) działalność rybacka polegająca na 
połowach dzikich ryb;”

Or. en

Poprawka 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Załącznik II ust. 2 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:
„c) badanie i poszukiwanie minerałów 
oraz wydobycie minerałów przy pomocy 
pogłębiarek morskich lub rzecznych;”

Or. en
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Uzasadnienie

W załączniku II badanie i poszukiwanie zasobów mineralnych dodaje się obok wydobycia 
minerałów.

Poprawka 470
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku II ust. 2 lit. d) dodaje się 
ppkt (iiia) w brzmieniu:
„(iiia) wiercenie w celu poszukiwania i 
wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego 
znajdujących się w warstwach gazu łupkowego 
lub innych osadowych formacjach skalnych, 
niezależnie od znalezionej lub wydobytej 
ilości;”

Or. en

Poprawka 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku II ust. 2 lit. d) dodaje się 
ppkt (iiia) w brzmieniu:
„(iiia) wiercenie w celu poszukiwania i 
wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego 
znajdujących się w warstwach gazu łupkowego 
lub innych osadowych formacjach skalnych, 
niezależnie od znalezionej lub wydobytej 
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ilości;”

Or. en

Poprawka 472
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W załączniku II ust. 2 lit. d) dodaje 
się ppkt (iiib) w brzmieniu:
„(iiib) poszukiwanie i wydobycie gazu
ziemnego z pokładów węgla, niezależnie 
od wydobytej ilości;”

Or. en

Poprawka 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W załączniku II ust. 2 lit. d) dodaje 
się ppkt (iiib) w brzmieniu:
„(iiib) poszukiwanie i wydobycie gazu
ziemnego z pokładów węgla, niezależnie 
od wydobytej ilości;”

Or. en

Poprawka 474
Struan Stevenson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik –punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W załączniku II ust. 2 lit. e) 
otrzymuje brzmienie: 
„e) powierzchniowe urządzenia 
przemysłowe do poszukiwania 
i wydobywania węgla, ropy naftowej, 
gazu ziemnego i rud, a także łupków 
bitumicznych, ropy naftowej lub gazu 
ziemnego znajdującego się w warstwach 
gazu łupkowego lub innych osadowych 
formacjach skalnych oraz gazu ziemnego 
z pokładów węgla, niezależnie od 
znalezionej lub wydobytej ilości.”

Or. en

Poprawka 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W załączniku II ust. 2 lit. e) 
otrzymuje brzmienie: 
„e) Powierzchniowe urządzenia 
przemysłowe do poszukiwania 
i wydobywania węgla, ropy naftowej, 
gazu ziemnego i rud, a także łupków 
bitumicznych, ropy naftowej lub gazu 
ziemnego znajdującego się w warstwach 
gazu łupkowego lub innych osadowych 
formacjach skalnych oraz gazu ziemnego 
z pokładów węgla, niezależnie od 
znalezionej lub wydobytej ilości.”
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Or. en

Poprawka 476
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 10 - litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W ust. 10 załącznika II zostaje 
skreślona litera d).

Or. de

Uzasadnienie

Na skutek poprawki do punktu 7a w załączniku I (proponowane skreślenie części zdania) 
należy skreślić w całości lit. d) ustępu 10 w załączniku II („budowa lotnisk (przedsięwzięcia 
niewymienione w załączniku I);”).

Poprawka 477
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 13 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W załączniku II ust.13 dodaje się lit. 
ba) w brzmieniu:
„ba) wszelkie rozbiórki przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku I lub 
niniejszym załączniku, które mogą mieć 
znaczące niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne.“

Or. en
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Uzasadnienie

Rozbiórka przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, które mogą mieć znaczące 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne powinna zostać objęta procedurą 
preselekcji.

Poprawka 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dodaje się załącznik II.A w brzmieniu: skreślony
„ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3
1. Opis przedsięwzięcia zawierający w 
szczególności:
a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury 
podpowierzchniowe, w czasie 
poszczególnych etapów budowy i 
eksploatacji;
b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem wrażliwości 
środowiskowej obszarów geograficznych, 
na które może ono oddziaływać.
2. Opis aspektów środowiska, na które 
proponowane przedsięwzięcie może mieć 
znaczące oddziaływanie.
3. Opis możliwych znaczących skutków 
środowiskowych proponowanego 
przedsięwzięcia, wynikających z:
a) przewidywanych pozostałości i emisji 
oraz z produkcji odpadów;
b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
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hydromorfologicznych.
4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszelkich 
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska.”

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje, które miałby podawać wykonawca w ramach wstępnego 
rozpatrzenia zgodnie z załącznikiem II.A prowadziłyby do znacznego poszerzenia obowiązku 
udzielania informacji na podstawie obowiązującej dyrektywy OOŚ. Tymczasem byłoby to 
sprzeczne z samym sensem i celem wstępnego rozpatrzenia. Załącznik II.A powinien zostać 
skreślony, ponieważ zakres informacji, jakich będzie musiał udzielić wykonawca w ramach 
wstępnego rozpatrzenia danego przypadku nie powinien być już rozszerzany.

Poprawka 479
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dodaje się załącznik II.A w brzmieniu: skreślony
„ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3
1. Opis przedsięwzięcia zawierający w 
szczególności:
a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury 
podpowierzchniowe, w czasie 
poszczególnych etapów budowy i 
eksploatacji;
b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem wrażliwości 
środowiskowej obszarów geograficznych, 
na które może ono oddziaływać.
2. Opis aspektów środowiska, na które 
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proponowane przedsięwzięcie może mieć 
znaczące oddziaływanie.
3. Opis możliwych znaczących skutków 
środowiskowych proponowanego 
przedsięwzięcia, wynikających z:
a) przewidywanych pozostałości i emisji 
oraz z produkcji odpadów;
b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.
4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszelkich 
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska.”.

Or. fr

Uzasadnienie

Stopień uszczegółowienia informacji, które powinien dostarczyć projektodawca jest zbyt 
wysoki i prowadzi do opracowania „minioceny oddziaływania na środowisko” na każdym 
etapie, co znacznie zwiększa obciążenie administracyjne. 

Poprawka 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
w czasie poszczególnych etapów budowy i 
eksploatacji;

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe 
i podziemne, w czasie poszczególnych 
etapów budowy i eksploatacji, w tym
rozbiórki;

Or. en
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Poprawka 481
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem wrażliwości 
środowiskowej obszarów geograficznych, 
na które może ono oddziaływać;

b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem wrażliwości 
środowiskowej obszarów geograficznych 
lub społeczności lokalnych, na które może 
ono oddziaływać;

Or. es

Uzasadnienie

Spójność.

Poprawka 482
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opis przewidywanych skutków 
środowiskowych w odniesieniu do 
początkowego ładunku immisji na 
obszarze przedsięwzięcia;

Or. en

Uzasadnienie

Związanie procedur OOŚ z procedurami zatwierdzania na mocy szczególnego uprawnienia 
(regulacje sektorowe) uniemożliwia dokonanie kompleksowej identyfikacji, opisu i oceny 
oddziaływania na środowisko. Początkowy ładunek immisji na obszarze przedsięwzięcia 
pochodzący z eksploatacji istniejących urządzeń i sektora transportowego nie jest brany pod 
uwagę. Dokonanie właściwej oceny wpływu przedsięwzięcia jest możliwe przy uwzględnieniu 
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początkowych ładunków immisji.

Poprawka 483
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 1– litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opis obciążeń emisją w lokalizacji 
projektu z punktu widzenia oczekiwanych 
skutków środowiskowych;

Or. de

Poprawka 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów środowiska, na które 
proponowane przedsięwzięcie może mieć 
znaczące oddziaływanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji powinna pozwolić na dokonanie oceny oddziaływania na środowisko i 
nie powinna być zbyt uciążliwa. Organy powinny dokonywać indywidualnego oszacowania 
prawdopodobieństwa istotnego oddziaływania na środowisko przez przedsięwzięcie na 
podstawie informacji przekazanych przez wykonawcę. Jeżeli oddziaływanie okaże się 
znaczące, należy przeprowadzić OOŚ.
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Poprawka 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opis możliwych znaczących skutków 
środowiskowych proponowanego 
przedsięwzięcia, wynikających z:

skreślony

a) przewidywanych pozostałości i emisji 
oraz z produkcji odpadów;
b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji powinna pozwolić na dokonanie oceny wpływu na środowisko i nie 
powinna być zbyt uciążliwa. Organy powinny dokonywać indywidualnego oszacowania 
prawdopodobieństwo istotnego oddziaływania na środowisko przez przedsięwzięcie na 
podstawie informacji przekazanych przez wykonawcę. Jeżeli oddziaływanie okaże się 
znaczące, należy przeprowadzić OOŚ.

Poprawka 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewidywanych pozostałości i emisji 
oraz z produkcji odpadów;

a) przewidywanych pozostałości i emisji 
oraz z produkcji odpadów, w stosownych 
przypadkach;

Or. en



AM\937207PL.doc 21/78 PE510.872v01-00

PL

Poprawka 487
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.

b) wykorzystania istotnych zasobów 
naturalnych.

Or. en

Poprawka 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej.

Or. pl

Poprawka 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszelkich 
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji powinna pozwolić na dokonanie oceny wpływu na środowisko i nie 
powinna być zbyt uciążliwa. Organy powinny dokonywać indywidualnego oszacowania 
prawdopodobieństwo istotnego oddziaływania na środowisko przez przedsięwzięcie na 
podstawie informacji przekazanych przez wykonawcę. Jeżeli oddziaływanie okaże się 
znaczące, należy przeprowadzić OOŚ.

Poprawka 490
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszelkich
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska.

4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszystkich
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska.

Or. en

Poprawka 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszelkich 
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska.

4. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia wszelkich 
znaczących niekorzystnych skutków dla 
środowiska, w stosownych przypadkach. 
Opis taki będzie szczególnie stosowny w 
przypadku gdy skutki środków zostaną 
uznane za nieodwracalne.

Or. en

Poprawka 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami i 
działaniami;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Domaganie się uwzględnienia skutków kumulatywnych nie jest proporcjonalne.

Poprawka 493
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami i 
działaniami;

b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami,
na które udzielono zezwolenia oraz o ile 
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znajdują się one na obszarze 
geograficznym, który może być dotknięty 
skutkami tych przedsięwzięć, które nie 
zostały jeszcze zakończone ani nie są 
eksploatowane, bez obowiązku 
uwzględniania innych informacji o tych 
przedsięwzięciach niż istniejące lub 
publicznie dostępne; 

Or. en

Uzasadnienie

Termin „działania” jest zbyt szeroki i nieprecyzyjny. Wystarczające jest dokonanie preselekcji 
kumulacji przedsięwzięcia z innymi działaniami mieszczącymi się w definicji przedsięwzięcia. 
Wystarczające jest dokonanie preselekcji kumulacji z innymi przedsięwzięciami, na które 
udzielono zezwolenia oraz o ile znajdują się one na obszarze geograficznym, który może być 
dotknięty skutkami tych przedsięwzięć, które nie zostały jeszcze zakończone ani nie są 
eksploatowane. Nie ma obowiązku uwzględniania innych informacji o tych przedsięwzięciach 
niż istniejące lub publicznie dostępne.

Poprawka 494
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami i 
działaniami;

b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami;

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „działania” jest zbyt szeroki i nieprecyzyjny.

Poprawka 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych;

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej;

Or. pl

Poprawka 496
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych;

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana hydrologiczna nie jest zasobem naturalnym.

Poprawka 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez komisję Poprawka

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych;

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, podglebia, gleby, 
wody, różnorodności biologicznej, w tym 
zmian hydromorfologicznych;

Or. lt

Poprawka 498
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zanieczyszczeń i niedogodności; e) zanieczyszczeń, w tym zagrożenia 
hałasem oraz możliwych oddziaływań na 
zdrowie i/lub niedogodności;

Or. es

Poprawka 499
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zanieczyszczeń i niedogodności; e) zanieczyszczeń i niedogodności (emisja 
substancji zanieczyszczających, hałasu,
drgań, światła, ciepła oraz 
promieniowania);

Or. en



AM\937207PL.doc 27/78 PE510.872v01-00

PL

Uzasadnienie

Dla ujednolicenia z ust. 5 lit. c) załącznika IV.

Poprawka 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

skreślona

Or. de

Poprawka 501
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz
ryzyka wypadków, ze szczególnym 

f) ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych;
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uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

Or. en

Uzasadnienie

Procedura preselekcji ma przynieść odpowiedź na pytanie dotyczące konieczności 
przeprowadzania pełnej procedury OOŚ. Zatem stosowane kryteria selekcji powinny być 
odpowiednie do tego celu i dostępne już na tym etapie.

Poprawka 502
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

f) ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania; 

Or. en
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Uzasadnienie

Preselekcja nie powinna wykraczać poza skutki środowiskowe wynikające z wypadków.

Poprawka 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

Or. pl

Poprawka 504
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 



PE510.872v01-00 30/78 AM\937207PL.doc

PL

uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania;
należy brać pod uwagę takie zdarzenia, 
które według rozsądnej oceny mogą być 
traktowane jako typowe dla danego 
rodzaju przedsięwzięcia;

Or. de

Poprawka 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania,
specyfiki geologicznej danego terenu oraz 
prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

Or. lt

Poprawka 506
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2



AM\937207PL.doc 31/78 PE510.872v01-00

PL

Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
zmianę klimatu (pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, w tym związanych 
z użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem), 
wkładu przedsięwzięcia w poprawę 
odporności oraz wpływu zmiany klimatu 
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniających się 
warunków klimatycznych);

skreślona

Or. de

Poprawka 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
zmianę klimatu (pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, w tym związanych 
z użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem), 
wkładu przedsięwzięcia w poprawę 
odporności oraz wpływu zmiany klimatu 
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniająych się 
warunków klimatycznych); 

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
lokalny klimat, wkładu przedsięwzięcia w 
poprawę odporności oraz wpływu zmiany 
klimatu na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniających się 
warunków klimatycznych); 

Or. de
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Uzasadnienie

Porównaj poprawkę do art. 3

Poprawka 508
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
zmianę klimatu (pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, w tym związanych z 
użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem), 
wkładu przedsięwzięcia w poprawę 
odporności oraz wpływu zmiany klimatu 
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniających się 
warunków klimatycznych);

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
klimat (pod względem przewidzianych
emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem);

Or. en

Poprawka 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
zmianę klimatu (pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, w tym związanych z 
użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem),
wkładu przedsięwzięcia w poprawę 

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
zmianę klimatu (pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, w tym związanych z 
użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem);
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odporności oraz wpływu zmiany klimatu
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniających się 
warunków klimatycznych);

Or. it

Poprawka 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
zmianę klimatu (pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, w tym związanych z 
użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem), 
wkładu przedsięwzięcia w poprawę 
odporności oraz wpływu zmiany klimatu 
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniających się 
warunków klimatycznych);

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 
klimat (pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, w tym związanych z 
użytkowaniem gruntów, ze zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem), 
wkładu przedsięwzięcia w poprawę 
odporności oraz wpływu zmiany klimatu 
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniających się 
warunków klimatycznych);

Or. pl

Poprawka 511
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 

skreślona
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(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

Or. de

Poprawka 512
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na glebę, 
wodę (ilość i jakość), powietrze i 
różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 513
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności 
przeznaczenie gruntów oraz utratę
użytków rolnych i leśnych, na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu), glebę 
(materia organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

Or. de

Uzasadnienie

Celem Komisji Europejskiej jest ujęcie po raz pierwszy oddziaływania przedsięwzięcia na 
powierzchnie jako kryterium OOŚ. Poprawka podkreśla z jeszcze większą mocą, że chodzi tu 
zarówno o aspekt jakościowy unikania użytkowania gruntów, jak i o ochronę gruntów w 
znaczeniu zachowania ich zdolności produkcyjnych. Jednak pojęcie użytkowania gruntów w 
większym stopniu odnosi się do pojęcia „land-grabbing”, co mogłoby prowadzić do 
nieporozumień, w związku z czym nie należy go stosować w tym kontekście.

Poprawka 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), w 
stosownych przypadkach wody podziemne, 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
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degradacja i fragmentacja ekosystemów);

Or. en

Poprawka 515
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

h) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty 
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze (emisje czynników 
zanieczyszczenia powietrza i jakość
powietrza) i różnorodność biologiczną 
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

Or. en

Poprawka 516
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza);

skreślona

Or. de
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Poprawka 517
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza);

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego;

Or. en

Poprawka 518
Sabine Wils, João Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza);

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub
powietrza albo z powodu hałasu);

Or. en

Uzasadnienie

Hałas szkodzi zdrowiu. W związku z tym hałas należy dodać do listy kryteriów selekcji 
dotyczących przedsięwzięcia.

Poprawka 519
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
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Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza);

i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza albo z powodu hałasu);

Or. de

Poprawka 520
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) oddziaływania przedsięwzięcia na 
dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

skreślona

Or. de

Poprawka 521
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) oceny skarg zgłoszonych do tego czasu 
przez zainteresowaną ludność lub lokalne 
władze.

Or. es
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Poprawka 522
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obecnego i planowanego sposobu 
użytkowania gruntów, w tym zajmowania i 
rozdrobnienia gruntów;

a) obecnego i planowanego sposobu 
użytkowania gruntów;

Or. en

Poprawka 523
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) względnej obfitości, dostępności, 
jakości i zdolności do odtwarzania 
zasobów naturalnych (w tym gleby, 
gruntów, wody i różnorodności 
biologicznej) na danym obszarze;

b) względnej obfitości, dostępności, 
jakości i zdolności do odtwarzania 
zasobów naturalnych (w tym gleby, wody i 
różnorodności biologicznej) na danym 
obszarze;

Or. en

Poprawka 524
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) obszary charakteryzujące się 
potencjalnie znaczącym ryzykiem 
powodziowym;

Or. en

Uzasadnienie

Obszary charakteryzujące się potencjalnie znaczącym ryzykiem powodziowym powinny zostać 
objęte procedurą preselekcji.

Poprawka 525
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rezerwaty przyrody i parki, trwałe 
użytki zielone, tereny rolnicze o wysokiej 
wartości przyrodniczej;

(iv) rezerwaty naturalne i parki;

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia dotycząca trwałych użytków zielonych i terenów rolniczych o wysokiej wartości 
przyrodniczej nie została jeszcze uzgodniona na szczeblu unijnym – zatem proponowana 
poprawka nie może zostać przyjęta.

Poprawka 526
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt iv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rezerwaty przyrody i parki, trwałe 
użytki zielone, tereny rolnicze o wysokiej 
wartości przyrodniczej;

(iv) rezerwaty przyrody i parki, trwałe 
użytki zielone oraz użytki zielone cenne 
pod względem środowiskowym, tereny 
rolnicze o wysokiej wartości 
przyrodniczej;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach użytki zielone cenne pod względem środowiskowym nie są objęte 
OOŚ i przepadają z uwagi na wąską interpretację terminów stosowanych do ich opisu lub z 
uwagi na fakt, że obszary znajdują się poniżej ustalonych progów. Włączenie „użytków 
zielonych cennych pod względem środowiskowym” oraz zapewnienie, by ustalone progi 
odzwierciedlały obfitość i średnią wielkość tych obszarów w kontekście danego państwa 
powinno zapewnić odpowiednie uwzględnienie ich wartości środowiskowej.

Poprawka 527
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) obszary sklasyfikowane lub chronione 
przez ustawodawstwo państw 
członkowskich; obszary sieci Natura 2000 
wyznaczone przez państwa członkowskie 
na podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE i 
dyrektywy Rady 92/43/EWG; obszary 
chronione na podstawie 
międzynarodowych konwencji;

(v) obszary sklasyfikowane lub chronione 
przez ustawodawstwo państw 
członkowskich; obszary sieci Natura 2000 
wyznaczone przez państwa członkowskie 
na podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE i 
dyrektywy Rady 92/43/EWG; obszary 
chronione na podstawie 
międzynarodowych konwencji z 
zastrzeżeniem ich ratyfikacji przez 
państwa członkowskie;

Or. en
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Uzasadnienie

Preselekcja może opierać się wyłącznie na tych konwencjach międzynarodowych, które 
zostały ratyfikowane przez dane państwo członkowskie.

Poprawka 528
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III - ustęp 2 - litera c – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) obszary, na których już nie 
zastosowano norm jakości ochrony 
środowiska określonych przepisami 
unijnymi i istotnych dla danego 
przedsięwzięcia lub obszary, gdzie 
występuje prawdopodobieństwo 
niezastosowania tych norm;

(vi) obszary, na których już nie 
zastosowano norm jakości ochrony 
środowiska określonych przepisami 
unijnymi i istotnych dla danego 
przedsięwzięcia;

Or. de

Poprawka 529
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) obszary, na których już nie 
zastosowano norm jakości ochrony 
środowiska określonych przepisami 
unijnymi i istotnych dla danego 
przedsięwzięcia lub obszary, gdzie 
występuje prawdopodobieństwo 
niezastosowania tych norm;

(vi) obszary, na których nie zastosowano 
norm jakości ochrony środowiska 
określonych przepisami unijnymi i 
istotnych dla danego przedsięwzięcia lub 
obszary, gdzie występuje 
prawdopodobieństwo niezastosowania tych 
norm, o ile nie osiągnięto żadnych 
ogólnych korzyści środowiskowych;
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Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że nie zastosowano norm jakości w przeszłości jest nieistotny. Większe znaczenie ma to, 
aby wziąć pod uwagę obecne lub nieuchronne niepowodzenia. Ponadto aktualny przepis 
zawarty w ppkt (vi) stanowi podstawę prowadzenia polityki przeciwko grupowaniu, zaś w 
szerszym ujęciu geograficznym grupowanie instalacji może okazać się korzystniejsze dla 
środowiska niż niegrupowanie. Należy zezwolić na szczeblu lokalnym na przekroczenie norm 
jakości ochrony środowiska, jeżeli w szerszym ujęciu geograficznym oznacza to lepszą jakość 
środowiska.

Poprawka 530
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) obszary gęsto zaludnione; (vii) obszary gęsto zaludnione oraz 
znajdujące się blisko obszarów wrażliwych 
(szpitali, szkół, placówek opiekuńczo-
pielęgnacyjnych lub wszelkich obszarów 
mogących skupiać ludność szczególnie 
wrażliwą lub podatną na zagrożenia);

Or. es

Poprawka 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt viii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viiia) obszary lub miejsca chronione 
prawem krajowym lub regionalnym;
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Or. en

Poprawka 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt viii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viiib) obszary sejsmiczne lub obszary o 
wysokim ryzyku wystąpienia katastrofy 
naturalnej.

Or. en

Poprawka 533
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie progi określane przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do obszarów, 
o których mowa w ppkt (i) - (viii) powinny 
być ustalane ze szczególnym 
uwzględnieniem wartości środowiskowej, 
względnej obfitości oraz średniej wielkości 
tych obszarów w kontekście danego 
państwa.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach użytki zielone cenne pod względem środowiskowym nie są objęte 
OOŚ i przepadają z uwagi na wąską interpretacje terminów stosowanych do ich opisu lub z 
uwagi na fakt, że obszary znajdują się poniżej ustalonych progów. Włączenie „użytków 



AM\937207PL.doc 45/78 PE510.872v01-00

PL

zielonych cennych pod względem środowiskowym“ oraz zapewnienie, by ustalone progi 
odzwierciedlały obfitość i przeciętny rozmiar tych obszarów w kontekście danego państwa 
powinno zapewnić odpowiednie potraktowanie ich wartości środowiskowej.

Poprawka 534
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjalne znaczące skutki przedsięwzięć 
muszą być rozpatrywane w odniesieniu do 
kryteriów określonych w pkt 1 i 2 powyżej 
oraz ze szczególnym uwzględnieniem:

Potencjalne znaczące skutki przedsięwzięć 
na elementy wskazane w art. 3 muszą być 
rozpatrywane w odniesieniu do kryteriów 
określonych w pkt 1 i 2 powyżej oraz ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

Or. de

Poprawka 535
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) prędkości rozpoczęcia oddziaływania; skreślona

Or. de

Poprawka 536
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
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Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) kumulacji oddziaływania z 
oddziaływaniem innych przedsięwzięć (w
szczególności już realizowanych lub 
zatwierdzonych) tego samego wykonawcy 
lub innych wykonawców;

skreślona

Or. de

Poprawka 537
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) kumulacji oddziaływania z 
oddziaływaniem innych przedsięwzięć (w 
szczególności już realizowanych lub 
zatwierdzonych) tego samego wykonawcy 
lub innych wykonawców;

h) kumulacji oddziaływania z 
oddziaływaniem innych przedsięwzięć, na 
które udzielono zezwolenia oraz o ile 
znajdują się one na obszarze 
geograficznym, który może być dotknięty 
skutkami tych przedsięwzięć, które nie 
zostały jeszcze zakończone ani nie są 
eksploatowane, bez obowiązku 
uwzględniania innych informacji o tych 
przedsięwzięciach niż istniejące lub 
publicznie dostępne;

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczy dokonać preselekcji kumulacji z innymi przedsięwzięciami, na które udzielono 
zezwolenia, oraz o ile znajdują się one na obszarze geograficznym, który może być dotknięty 
skutkami tych przedsięwzięć, które nie zostały jeszcze zakończone ani nie są eksploatowane. 
Nie ma obowiązku uwzględniania innych informacji o tych przedsięwzięciach niż istniejące 
lub publicznie dostępne.
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Poprawka 538
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) aspektów środowiska potencjalnie 
objętych znaczącym oddziaływaniem;

skreślona

Or. de

Poprawka 539
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – artykuł 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) informacji i ustaleń dotyczących 
skutków dla środowiska, uzyskanych z 
ocen wymaganych na podstawie innych 
przepisów unijnych;

skreślona

Or. de

Poprawka 540
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) informacji i ustaleń dotyczących 
skutków dla środowiska, uzyskanych z 

k) informacji i ustaleń dotyczących cech 
potencjalnego oddziaływania, uzyskanych 
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ocen wymaganych na podstawie innych 
przepisów unijnych;

z ocen wymaganych na podstawie innych 
przepisów unijnych;

Or. en

Uzasadnienie

Litera k) powinna dotyczyć informacji i ustaleń związanych z cechami potencjalnego 
oddziaływania zamiast z ogólnymi skutkami środowiskowymi (tytuł ust.3)

Poprawka 541
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) możliwości skutecznego ograniczenia 
oddziaływania.

skreślona

Or. de

Poprawka 542
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) możliwości skutecznego ograniczenia 
oddziaływania.

l) możliwości skutecznego ograniczenia 
oddziaływania, uniknięcia go lub 
zapobieżenia mu.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie słów „uniknięcie“ oraz „zapobieżenie“ ma na celu dostosowanie przepisu do art. 
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4 ust. 5 lit. c).

Poprawka 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. NORMALIZACJA
W odniesieniu do sektorów gospodarki, w 
przypadku których zostanie to uznane za 
stosowne, w celu stopniowej normalizacji 
procedur i kryteriów stosowanych do 
oceny oddziaływania na środowisko, 
Komisja przy ewentualnym udziale państw 
członkowskich i sektora przemysłu 
opracuje normy mające zastosowanie w 
odniesieniu do projektów i instalacji 
zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 1025/2012 w sprawie 
normalizacji europejskiej. Kryteria 
referencyjne dotyczące najlepszych 
dostępnych rozwiązań technicznych (BAT 
- Best Available Technologies) będą brane 
stale pod uwagę.
Normalizacja sektorów stanowić będzie 
długotrwały proces wymagający 
współpracy organów administracji 
publicznej oraz sektora przemysłu, mający 
na celu ocenę efektywności energetycznej 
oraz innowacji w najlepszych dostępnych 
rozwiązaniach technicznych (BAT).

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią artykułu 10 rozporządzenia 1025/2012 w sprawie normalizacji istnieje 
możliwość przekazania Komisji uprawnień w drodze aktów delegowanych.
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Poprawka 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. PODRĘCZNIKI KRYTERIÓW 
USTANOWIONYCH DLA 
POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jeżeli Komisja lub państwa członkowskie 
uznają to za stosowne, zostaną 
opracowane podręczniki kryteriów, jakie 
powinny spełniać poszczególne sektory 
działalności gospodarczej w celu oceny 
oddziaływania na środowisko. Będzie to 
miało na celu uproszczenie procedur i 
wzrost przewidywalności w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko, 
zapobiegając mnogości zastosowań w 
zależności od organu sprawującego 
władzę.
Ocena oddziaływania na środowisko w 
zakresie dziedzictwa historycznego i 
kulturalnego oraz w dziedzinie krajobrazu 
realizowana będzie według serii kryteriów 
ustanowionych poprzez utworzenie 
podręcznika wyznaczającego kwestie 
podlegające obserwacji.

Or. es

Uzasadnienie

Sporządzony przez Komisję przy udziale państw członkowskich i sektora przemysłu 
podręcznik zbierający konkretne kryteria, które winny zostać spełnione przez poszczególne 
sektory działalności gospodarczej ułatwi ocenę oddziaływania na środowisko, określając 
konkretne zagadnienia, które każdy sektor, w zależności od działalności, będzie musiał 
wypełnić. Praca organów administracji publicznej i przebieg danego przedsięwzięcia 
skupione będą na odpowiadających mu zagadnieniach.

Poprawka 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi



AM\937207PL.doc 51/78 PE510.872v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji;

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy, eksploatacji i rozbiórki;

Or. en

Uzasadnienie

Na wykonawcy powinien spoczywać obowiązek przekazywania informacji dotyczących całego 
cyklu życia przedsięwzięcia, w tym eksploatacji i likwidacji.

Poprawka 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji;

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji oraz, w stosownych 
przypadkach, rozbiórki;

Or. en

Poprawka 547
Richard Seeber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji;

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
wszelkiego rodzaju prac rozbiórkowych 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji;

Or. de

Poprawka 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opis kosztów energii, kosztów 
recyklingu odpadów powstałych na skutek 
rozbiórki i kosztów zużycia dodatkowych 
zasobów naturalnych przy przystąpieniu 
do realizacji przedsięwzięcia rozbiórki;

Or. en

Poprawka 549
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
gruntów, gleby i różnorodności 
biologicznej);

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, gleby i 
różnorodności biologicznej);

Or. en

Poprawka 550
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
gruntów, gleby i różnorodności 
biologicznej);

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład możliwości 
technicznych, rodzaju i ilości stosowanych 
materiałów, zużycia energii i zasobów 
naturalnych (w tym wody, gruntów, gleby i 
różnorodności biologicznej);

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje włączenie lokalizacji przedsięwzięcia d) oraz możliwości technicznych a) 
do art. 5 ust. 1. W celu uproszczenia proponowanego brzmienia art. 5 ust. 1 lokalizację 
przedsięwzięcia i możliwości techniczne można włączyć do załącznika IV.

Poprawka 551
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) lokalizacja przedsięwzięcia;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje włączenie lokalizacji przedsięwzięcia d) oraz zaawansowania 
technicznego a) do art. 5 ust. 1. W celu uproszczenia proponowanego brzmienia art. 5 ust. 1 
lokalizację przedsięwzięcia i zaawansowanie techniczne można włączyć do załącznika IV.

Poprawka 552
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/EU
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych 
z projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem 
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla 
środowiska.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Szczegółowa prezentacja alternatywnego projektu, który z różnych powodów (ekologicznych 
lub ekonomicznych) nie został przyjęty jest zbędna, ponieważ projekt ten nie zostanie 
zrealizowany.
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Poprawka 553
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych 
z projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla 
środowiska.

2. Zarys głównych rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych ze wskazaniem
powodów, uwzględniając wpływ na 
środowisko i zdrowie ludzi, dla których 
projekt został przyjęty.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że nie oczekuje się od wnioskodawcy, aby przeprowadzał on ocenę 
oddziaływania na środowisko w przypadku każdej alternatywnej wersji jego projektu.

Poprawka 554
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 

2. Zarys aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych przez wykonawcę
rozwiązań alternatywnych i podanie
głównych powodów dokonanego wyboru, 
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oddziaływaniu na środowisko i podaniem
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

przede wszystkim z uwzględnieniem 
skutków dla środowiska.

Or. fr

Poprawka 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych przez wykonawcę
rozwiązań alternatywnych i podanie
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uwagi do poprzednich poprawek, m.in. do poprawki do art. 5 ust. 1.

Poprawka 556
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) ocenianych przez wykonawcę jako 
realistyczne rozwiązań alternatywnych i 
podanie głównych powodów dokonanego 
wyboru, z uwzględnieniem skutków dla 
środowiska.

Or. de

Poprawka 557
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

2. Opis uzasadnionych rozwiązań 
alternatywnych istotnych dla 
proponowanego przedsięwzięcia, na 
przykład aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych i podanie głównych 
powodów dokonanego wyboru, z 
uwzględnieniem skutków dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy podkreślić, że opis wymagany jest jedynie w przypadku uzasadnionych 
rozwiązań alternatywnych, istotnych z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia. Nie powinien 
istnieć obowiązek opisywania rozwiązań o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.
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Poprawka 558
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) istotnych rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazanie rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podanie
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

Or. en

Poprawka 559
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska.
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Or. fr

Uzasadnienie

Sporządzenie scenariusza jest szczególnie trudne do wykonania w przypadku instalacji, które 
stale ewoluują.

Poprawka 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska. Opis ten powinien obejmować 
wszelkie obecne problemy związane ze 
środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, 
w tym w szczególności te dotyczące 
wszelkich obszarów o szczególnym 
znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

Or. de

Uzasadnienie

Trudno zrozumieć obowiązek opisywania scenariusza odniesienia. OOŚ ma służyć wyłącznie 
badaniu oddziaływań na środowisko w aktualnym stanie. Niejasne są także ramy, na których 
opiera się takie podejście.

Poprawka 561
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska przed realizacją 
przedsięwzięcia (scenariusz odniesienia). 
Opis ten powinien obejmować wszelkie 
obecne problemy związane ze 
środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, 
w tym w szczególności te dotyczące 
wszelkich obszarów o szczególnym 
znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Scenariusz odniesienia należy traktować jako punkt odniesienia przy szacowaniu 
oddziaływania przedsięwzięcia, opisywaniu i porównywaniu stanu środowiska przed 
realizacją przedsięwzięcia oraz po jego uruchomieniu w celu dokonania dokładnej oceny 
oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko, w tym wdrożenia środków 
łagodzących zarówno podczas okresu użyteczności przedsięwzięcia jak i po jego zakończeniu.

Poprawka 562
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska przed realizacją 
przedsięwzięcia i ich prawdopodobnych 
zmian w przypadku gdyby przedsięwzięcie 
nie zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
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wykorzystania zasobów naturalnych.

Or. en

Poprawka 563
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym w szczególności te 
dotyczące wszelkich obszarów o 
szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu 
środowiska i ich prawdopodobnych zmian, 
w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie 
zostało zrealizowane (scenariusz 
odniesienia). Opis ten powinien 
obejmować wszelkie obecne problemy 
związane ze środowiskiem, istotne dla 
przedsięwzięcia, w tym te dotyczące 
wszelkich obszarów o szczególnym 
znaczeniu ekologicznym oraz 
wykorzystania zasobów naturalnych.

Or. en

Poprawka 564
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i funkcje 

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną, grunty 
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ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem, możliwości łagodzenia, skutki 
związane z modyfikacją, jeżeli w 
przedsięwzięciu uwzględni się zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu) dobra 
materialne, dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, dobra 
materialne, dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

Or. de

Poprawka 565
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i funkcje
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 

4. Opis czynników środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze (emisje i jakość powietrza), 
czynniki klimatyczne, zmianę klimatu 
(emisje gazów cieplarnianych, w tym 
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tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz. Opis ten powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami.

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie terminu „aspekty“ terminem „czynniki“ ma służyć dostosowaniu przepisu do 
art. 3. Dokonanie oceny oddziaływania na różnorodność biologiczną jest wystarczające. 
Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka nie mieszczą się w zakresie OOŚ.

Poprawka 566
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
 Załącznik IV – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i funkcje
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
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tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

Or. en

Poprawka 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i funkcje
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i usługi 
ekosystemowe, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem) dobra materialne, dziedzictwo 
kulturowe, w tym architektoniczne i 
archeologiczne, krajobraz; opis taki 
powinien obejmować wzajemne 
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dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

oddziaływanie między powyższymi 
aspektami, a także narażenie, podatność i 
odporność tych aspektów na zagrożenia 
związane z klęskami żywiołowymi i 
katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka.

Or. it

Poprawka 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i funkcje 
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i usługi 
ekosystemowe, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, klimat
(emisje gazów cieplarnianych, w tym 
związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
możliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagrożenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 
dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
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spowodowanymi przez człowieka. spowodowanymi przez człowieka.

Or. pl

Poprawka 569
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków proponowanego przedsięwzięcia 
dla środowiska, wynikających m.in. z:

5. Opis i ocena prawdopodobnych 
znaczących skutków proponowanego 
przedsięwzięcia dla środowiska, 
wynikających m.in. z:

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków proponowanego przedsięwzięcia powinna zostać dokonana przez wykonawcę 
i uwzględniona w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko.

Poprawka 570
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej oraz funkcji 
ekosystemu, jakie ona zapewnia, z 
uwzględnieniem w miarę możliwości 
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

b) wykorzystania istotnych zasobów 
naturalnych;

Or. en
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Poprawka 571
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej oraz funkcji 
ekosystemu, jakie ona zapewnia, z 
uwzględnieniem w miarę możliwości
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, z 
uwzględnieniem zrównoważonej
dostępności tych zasobów;

Or. de

Poprawka 572
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej oraz funkcji 
ekosystemu, jakie ona zapewnia, z 
uwzględnieniem w miarę możliwości 
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
fauny, flory, różnorodności biologicznej, z 
uwzględnieniem w miarę możliwości 
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

Or. en
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Poprawka 573
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej oraz funkcji 
ekosystemu, jakie ona zapewnia, z 
uwzględnieniem w miarę możliwości 
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, z 
uwzględnieniem w miarę możliwości 
dostępności tych zasobów w kontekście 
zmieniających się warunków 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 574
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof);

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków);

Or. en

Poprawka 575
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
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Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof);

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof, które według rozsądnej oceny 
mogą być traktowane jako typowe dla 
danego rodzaju przedsięwzięcia);

Or. de

Poprawka 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kumulacji skutków ze skutkami innych 
przedsięwzięć i działań;

skreślona

Or. en

Poprawka 577
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kumulacji skutków ze skutkami innych 
przedsięwzięć i działań;

e) kumulacji oddziaływania z 
oddziaływaniem innych przedsięwzięć, na 
które udzielono zezwolenia oraz o ile 
znajdują się one na obszarze 
geograficznym, który może być dotknięty 
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skutkami tych przedsięwzięć, które nie 
zostały jeszcze zakończone i nie są 
eksploatowane, bez obowiązku 
uwzględniania innych informacji o tych 
przedsięwzięciach niż istniejące lub 
publicznie dostępne;

Or. en

Uzasadnienie

Wykraczanie poza kumulację z innymi przedsięwzięciami, na które udzielono zezwolenia oraz 
o ile znajdują się one na obszarze geograficznym, który może zostać dotknięty skutkami tych 
przedsięwzięć, które nie zostały jeszcze zakończone ani nie są eksploatowane jest 
nieuzasadnione. Nie ma obowiązku uwzględniania innych informacji o tych 
przedsięwzięciach, niż istniejące lub publicznie dostępne.

Poprawka 578
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kumulacji skutków ze skutkami innych 
przedsięwzięć i działań;

e) kumulacji skutków ze skutkami innych 
przedsięwzięć;

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „działania” jest zbyt szeroki i nieprecyzyjny.

Poprawka 579
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem;

f) emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 580
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zmian hydromorfologicznych. h) zmian hydromorfologicznych – w 
stosownych przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany hydrologiczne nie mają znaczenia we wszystkich przedsięwzięciach.

Poprawka 581
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków powinien obejmować 
bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, 
wtórne, kumulatywne, transgraniczne, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 

skreślony
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przejściowe, pozytywne i negatywne skutki 
przedsięwzięcia. Opis powinien 
uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia 
cele w zakresie ochrony środowiska 
określone na poziomie UE lub państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi te są nierealne, ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zostały spełnione.

Poprawka 582
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków powinien obejmować 
bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, 
wtórne, kumulatywne, transgraniczne, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
przejściowe, pozytywne i negatywne skutki 
przedsięwzięcia. Opis powinien 
uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia 
cele w zakresie ochrony środowiska 
określone na poziomie UE lub państwa 
członkowskiego.

Opis prawdopodobnych znaczących 
skutków powinien obejmować 
bezpośrednie skutki i – o ile są one 
prawdopodobne i istotne – wszelkie 
pośrednie, wtórne, kumulatywne, 
transgraniczne, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i przejściowe, 
pozytywne i negatywne skutki 
przedsięwzięcia. Opis powinien 
uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia 
cele w zakresie ochrony środowiska 
określone na poziomie UE lub państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 583
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik– punkt 2
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Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Opis metod prognozowania 
zastosowanych do oceny skutków dla 
środowiska, o których mowa w pkt 5, a 
także wyszczególnienie głównych 
niewiadomych i określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 
alternatywnego.

6. Opis metod prognozowania 
zastosowanych do oceny skutków dla 
środowiska, o których mowa w pkt 5, a 
także wyszczególnienie głównych 
niewiadomych z nimi związanych. Opis 
ten powinien również zawierać zarys 
potencjalnych trudności (niedostatków 
technicznych lub braku wiedzy fachowej) 
napotkanych przez wykonawcę podczas 
gromadzenia wymaganych informacji i 
materiałów źródłowych użytych do 
sporządzania opisów i przeprowadzania 
ocen.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje obawa, że określenie wpływu niewiadomych stosowanych metod na ocenę i wybór 
projektu stanie się poważnym źródłem powstawania sporów. Zazwyczaj ta część oceny 
oddziaływania umożliwia wykonawcom wyjaśnienie trudności, jakie napotkali w realizacji 
oceny oddziaływania ich przedsięwzięcia na środowisko, natomiast zaproponowane 
brzmienie poddaje tę ocenę w wątpliwość.

Poprawka 584
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Opis metod prognozowania 
zastosowanych do oceny skutków dla 
środowiska, o których mowa w pkt 5, a 
także wyszczególnienie głównych 
niewiadomych i określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 

6. Opis metod prognozowania 
zastosowanych do oceny skutków dla 
środowiska, o których mowa w pkt 5, a 
także wyszczególnienie głównych 
niewiadomych i określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków.
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alternatywnego.

Or. en

Poprawka 585
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

7. Opis środków przewidzianych jako 
priorytet w celu uniknięcia, ograniczenia i,
w ostateczności, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

Or. en

Poprawka 586
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
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znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych 
skutków dla środowiska. W opisie należy 
wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono 
lub zrównoważono znaczące niekorzystne 
skutki i uwzględnić zarówno etap budowy, 
jak i etap eksploatacji.

znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzanie analizy po zakończeniu przedsięwzięcia nie jest rozsądne.

Poprawka 587
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
uniknięto znaczących niekorzystnych 
skutków, ograniczono je lub 
zrównoważono i uwzględnić zarówno etap 
budowy, jak i etap eksploatacji oraz 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi oraz katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka 
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wynikające z projektu, które według 
rozsądnej oceny mogą być traktowane 
jako typowe dla danego rodzaju 
przedsięwzięcia.

Or. de

Poprawka 588
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ocena zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, na które 
przedsięwzięcie może być podatne i, w 
stosownych przypadkach, opis środków 
przewidzianych w celu zapobiegania 
takim zagrożeniom, a także środków w 
zakresie przygotowania i reagowania na 
sytuacje wyjątkowe (np. środków 
wymaganych na podstawie dyrektywy 
96/82/WE ze zmianami).

skreślony

Or. de

Poprawka 589
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ocena zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, na które 

skreślony
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przedsięwzięcie może być podatne i, w 
stosownych przypadkach, opis środków 
przewidzianych w celu zapobiegania 
takim zagrożeniom, a także środków w 
zakresie przygotowania i reagowania na 
sytuacje wyjątkowe (np. środków 
wymaganych na podstawie dyrektywy 
96/82/WE ze zmianami).

Or. en

Uzasadnienie

Jest to powielenie dyrektywy Seveso III.

Poprawka 590
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ocena zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz
ryzyka wypadków, na które 
przedsięwzięcie może być podatne i, w 
stosownych przypadkach, opis środków 
przewidzianych w celu zapobiegania takim 
zagrożeniom, a także środków w zakresie 
przygotowania i reagowania na sytuacje 
wyjątkowe (np. środków wymaganych na 
podstawie dyrektywy 96/82/WE ze 
zmianami).

8. Ocena ryzyka wypadków, na które 
przedsięwzięcie może być podatne i, w 
stosownych przypadkach, opis środków 
przewidzianych w celu zapobiegania takim 
zagrożeniom, a także środków w zakresie 
przygotowania i reagowania na sytuacje 
wyjątkowe. Ocena prawdopodobnych 
klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka powinna 
zostać dokonana w przypadku, gdy 
wymagają tego istniejące przepisy unijne 
lub konwencje międzynarodowe.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie tego wymogu do wszystkich przedsięwzięć objętych dyrektywą nie ma sensu, 
ponieważ w przypadku wielu z nich byłoby to zbyt uciążliwe, przy czym przedsięwzięcia, które 
mogą być narażone i podatne na klęski, podlegają innym przepisom unijnym lub konwencjom 
międzynarodowym.
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Poprawka 591
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Określenie wszelkich trudności 
(niedostatków technicznych lub braku 
wiedzy fachowej), jakie napotkał 
wykonawca podczas gromadzenia 
wymaganych informacji oraz opis źródeł 
wykorzystanych do opisów i ocen, a także 
wyszczególnienie głównych niewiadomych 
oraz określenie ich wpływu na 
oszacowanie skutków oraz na wybór 
preferowanego rozwiązania 
alternatywnego.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje obawa, że wpływ, jaki mają niewiadome stosowanych metod na ocenę i wybór 
projektu spowoduje poważny wzrost liczby sporów. Zazwyczaj ta część oceny oddziaływania 
umożliwia wykonawcom wyjaśnienie trudności, jakie napotkali w realizacji oceny 
oddziaływania na środowisko wywieranego przez realizowane przez nich przedsięwzięcie, 
natomiast zaproponowane brzmienie poddaje tę ocenę w wątpliwość


