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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 
2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0628),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0367/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 
20131,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Petičního výboru (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že pokud jde
o reakce na mimořádné situace ohrožující
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve specifických případech 
nepoužít na záměry určené výhradně pro 
účely reakce na tyto mimořádné situace, 
kdy je cílem chránit lidské životy a životní 
prostředí před škodami způsobenými 
přírodními katastrofami nebo člověkem.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit tomu, aby se udělovaly ze směrnice o posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) neopodstatněné výjimky, k čemuž často ze strany některých členských států
v minulosti docházelo. Cílem navrhované změny je upřesnit a popsat mimořádné situace, při 
nichž členské státy mohou rozhodnout, že určité záměry nepodrobí posouzení vlivů na životní 
prostředí, pokud výhradním účelem těchto záměrů je reagovat na vážné mimořádné situace 
ohrožující bezpečnost občanů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Zkušenosti ukázaly, že je nutné 
zavést přesné normy, kterými by se 
předcházelo konfliktům zájmů, jež by 
mohly vzniknout mezi oznamovatelem 
záměru podrobeného posuzování vlivů na 
životní prostředí a příslušnými orgány
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f) směrnice 
2011/92/EU. Příslušné orgány by zejména 
neměly vystupovat v roli oznamovatele ani 
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být vůči oznamovateli v jakémkoli vztahu 
závislosti, vazby či podřízenosti. Ze 
stejných důvodů je třeba stanovit, že 
orgán určený jako orgán příslušný ve 
smyslu směrnice 2011/92/EU nesmí tuto 
úlohu vykonávat v souvislosti se záměry 
podrobenými posuzování vlivů na životní 
prostředí, jejichž je sám oznamovatelem.

Or. it

Odůvodnění

Dlouhodobé zkušenosti z některých členských států ukázaly, že má-li se zaručit skutečné 
dosažení cíle, který proces posuzování vlivů na životní prostředí sleduje, je nutné zavést 
konkrétní ustanovení, jež zamezí dalšímu výskytu tak závažného jevu, jakým je konflikt zájmů.
V rámci tohoto ustanovení nebudou moci být příslušné orgány pověřené provedením 
posouzení v žádném případě zároveň oznamovatelem daného záměru ani být vůči němu
v jakémkoli vztahu závislosti či podřízenosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality srovnávacího posuzování
a způsob, jak umožnit začlenění ohledu na 
životní prostředí v rané fázi návrhu záměru
s cílem umožnit výběr takového řešení, 
které bude optimální z hlediska 
udržitelnosti a dopadu na životní 
prostředí.

Or. it
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Odůvodnění

Cílem posouzení vhodných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru je 
umožnit informovaný výběr takového řešení, které bude optimální z hlediska udržitelnosti
a dopadu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Měla by být přijata opatření, která 
zajistí, že údaje a informace, jež jsou
v souladu s přílohou IV směrnice 
2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na 
životní prostředí, jsou úplné a dostatečně 
vysoké kvality. Ve snaze vyloučit 
opakované posuzování by členské státy 
měly zohlednit skutečnost, že posuzování 
vlivů na životní prostředí může být 
prováděno na různých úrovních
a různými nástroji.

(19) Měla by být přijata opatření, která 
zajistí, že údaje a informace, jež jsou
v souladu s přílohou IV směrnice 
2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na 
životní prostředí, jsou úplné a dostatečně 
vysoké kvality.

Or. it

Odůvodnění

Je nutné předejít tomu, aby měl oznamovatel možnost vyhnout se povinnosti uvést ve zprávě
o vlivech na životní prostředí alternativní řešení týkající se navrhovaného záměru tím, že bude 
poukazovat na to, že posouzení těchto alternativ mělo být provedeno na úrovni plánování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je třeba zajistit, aby odborníci, kteří 
zprávy o vlivech na životní prostředí 
zkoumají, měli dostatečnou kvalifikaci
a praxi a odbornou způsobilost k tomu, 
aby mohli vykonávat úkoly stanovené 
směrnicí 2011/92/EU vědecky objektivním 
způsobem a naprosto nezávisle na 
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oznamovateli i samotných příslušných 
orgánech.

Or. it

Odůvodnění

Základním předpokladem pro zaručení kvalitního posuzování vlivů na životní prostředí je 
naprostá nezávislost odborníků pověřených příslušnými orgány zkoumáním informací 
obsažených ve zprávě o vlivech na životní prostředí. Toto zkoumání musí probíhat vědecky 
objektivním způsobem a nesmí podléhat žádným zásahům ani vlivům.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je třeba stanovit společné minimální 
požadavky pro monitorování významných 
negativních vlivů výstavby a provozu 
záměrů, aby bylo možné zajistit společný 
přístup ve všech členských státech
a zajistit, že po zavedení zmírňujících
a kompenzačních opatření žádné vlivy 
nebudou vyšší, než se původně 
předpokládalo. Toto monitorování by 
nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah 
monitorování podle jiných právních 
předpisů Unie.

(21) Je třeba stanovit společné minimální 
požadavky pro monitorování významných 
negativních vlivů realizace a provozu 
záměrů, aby bylo možné zajistit společný 
přístup ve všech členských státech
a zajistit, že po zavedení zmírňujících
a kompenzačních opatření žádné vlivy 
nebudou vyšší, než se původně 
předpokládalo. Toto monitorování by 
nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah
monitorování podle jiných právních 
předpisů Unie. Pokud výsledky 
monitorování odhalí přítomnost 
nepředpokládaných negativních vlivů, je 
třeba stanovit vhodné nápravné postupy 
ve formě dalších zmírňujících a/nebo 
kompenzačních opatření.

Or. it

Odůvodnění

Zavedení monitorování v rámci nové směrnice EIA je velmi důležitým krokem. Má-li se však 
předejít tomu, aby byl tento mechanismus kontroly ex-post samoúčelný, je nutné stanovit, že 
pokud se zmírňující a kompenzační opatření budou jevit jako neúčinná, bude oznamovatel 
povinen zajistit další opravná opatření, která poslouží k nápravě případných 
nepředpokládaných negativních vlivů schváleného záměru. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Měly by být zavedeny lhůty pro 
jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů
v zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení 
právní jistoty, rovněž s přihlédnutím
k povaze, složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného projektu. Tyto lhůty by za 
žádných okolností neměly ohrozit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí, 
zejména té, která je dána ostatními 
právními předpisy Unie týkajícími se 
životního prostředí, účinnou účast 
veřejnosti a přístup k právní ochraně.

(22) Měly by být zavedeny harmonogramy
pro jednotlivé kroky posuzování vlivů 
záměrů v zájmu stimulace účinnějšího 
rozhodování a zvýšení právní jistoty, 
rovněž s přihlédnutím k povaze, složitosti, 
umístění a velikosti navrhovaného 
projektu. Tyto harmonogramy by za 
žádných okolností neměly ohrozit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí, 
zejména té, která je dána ostatními 
právními předpisy Unie týkajícími se 
životního prostředí, účinnou účast 
veřejnosti a přístup k právní ochraně,
a případné delší lhůty by měly být 
povolovány pouze ve výjimečných 
případech.

Or. it

Odůvodnění

Jasné vymezení stanovených lhůt je důležité pro zajištění právní jistoty pro všechny subjekty 
podílející se na posuzování vlivů na životní prostředí. Je proto třeba specifikovat, že případné 
prodloužení stanovených lhůt je možno povolit pouze výjimečně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Prahové hodnoty stanovené pro 
produkci ropy a zemního plynu v příloze
I směrnice 2011/92/EU nezohledňují 
specifičnost prahových hodnot u denní 
produkce nekonvenčních uhlovodíků, 
které jsou často velmi variabilní a nižší. 
Navzdory svému vlivu na životní prostředí 
proto záměry týkající se těchto uhlovodíků 
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povinnému posuzování vlivů na životní 
prostředí nepodléhají. V souladu se 
zásadou obezřetnosti, jak je požadováno
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. listopadu 2012 o dopadech těžby 
břidlicového plynu a břidličné ropy na 
životní prostředí (P7_TA(2012)0443), je 
třeba nekonveční uhlovodíky (břidličný 
plyn a břidličnou ropu, plyn ze skalních 
ložisek a plyn z uhelných ložisek), které 
jsou definovány na základě svých 
geologických vlastností, zahrnout do 
přílohy I směrnice 2011/92/EU, a to 
nezávisle na vytěženém množství, tak aby 
záměry týkající se těchto uhlovodíků byly 
systematicky podrobovány posuzování 
vlivů na životní prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Stávající směrnice nezohledňuje hodnoty denní produkce nekonvenčních uhlovodíků,
v důsledku čehož nepodléhají příslušné záměry navzdory svému ekologickému dopadu 
povinnému posuzování vlivů na životní prostředí. V souladu se zásadou obezřetnosti a 
s požadavkem Evropského parlamentu vyjádřeným v jeho usnesení ze dne 21. listopadu 2012, 
se navrhuje zahrnout nekonvenční uhlovodíky do přílohy I (břidličný plyn a břidličnou ropu
a plyn ze skalních ložisek pod první bod a plyn z uhelných ložisek pod druhý bod této přílohy), 
tak aby s nimi související záměry byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat rovněž na záměry, u nichž byla 
žádost o povolení podána před lhůtou pro 
provedení, u nichž však posuzování vlivů
na životní prostředí nebylo ukončeno před 
tímto dnem.

(24) Nová ustanovení by se měla 
uplatňovat rovněž na záměry, u nichž byla 
žádost o povolení podána před lhůtou pro 
provedení, u nichž však zpráva o vlivech
na životní prostředí nebyla předložena
před tímto dnem.

Or. it
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Odůvodnění

Má-li existovat právní jistota a má-li se předejít zbytečnému zatížení vykonavatelů záměrů, je 
třeba stanovit, že v případě, kdy se proces posuzování vlivů na životní prostředí nachází již
v pokročilé fázi a zpráva o vlivech na životní prostředí již byla odevzdána, je možné tento 
proces dokončit na základě stávajících právních předpisů, a není tedy nutné jej začínat znovu 
podle nových pravidel.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V souvislosti s přizpůsobením kritérií 
pro výběr a informací, které mají být 
poskytnuty ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí, nejnovějšímu technologickému 
vývoji a vhodným postupům, měla by být 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o přílohy II, III
a IV směrnice 2011/92/EU, přenesena na 
Komisi. Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni.

(26) V souvislosti s přizpůsobením kritérií 
pro výběr a informací, které mají být 
poskytnuty ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí, nejnovějšímu technologickému 
vývoji a vhodným postupům, měla by být 
pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o přílohy II, III
a IV směrnice 2011/92/EU, přenesena na 
Komisi. Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 27.)

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh, kterým se znění tohoto bodu odůvodnění přizpůsobuje 
nejnovější praxi.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Při přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 26.)

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „posuzováním vlivů na životní 
prostředí“ proces vypracování zprávy
o vlivech na životní prostředí, projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti
a orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání
v povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.“

g) (Netýká se českého znění.) 

Or. it

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„ga) „biologickou rozmanitostí“: 
rozmanitost všech žijících organismů, 
včetně mj. veškerých rostlinných
a živočišných druhů a jejich stanovišť, 
suchozemských, mořských i jiných 
vodních ekosystémů a ekologických 
komplexů, jejichž jsou součástí,a rovněž 
rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy
a rozmanitost ekosystémů.“ 

Or. it

Odůvodnění

Existuje obecně uznávaná zásada, že je nutno posuzovat významné přímé i nepřímé vlivy 
konkrétních záměrů na biologickou rozmanitost. V zájmu právní jistoty se tudíž navrhuje 
upřesnění definice biologické rozmanitosti na základě článku 2 Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany 
občanů v případě mimořádných událostí, 
pokud se domnívají, že by její uplatnění 
mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo pro účely 
reakce na mimořádné situace ohrožující 
bezpečnost občanů, kdy je cílem chránit 
lidské životy a životní prostředí před 
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škodami způsobenými přírodními 
katastrofami nebo člověkem, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit tomu, aby se udělovaly ze směrnice o posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) neopodstatněné výjimky, k čemuž často ze strany některých členských států
v minulosti docházelo. Navrhovaná změna má za cíl upřesnit a popsat mimořádné situace, při 
nichž členské státy mohou rozhodnout, že určité záměry nepodrobí posouzení vlivů na životní 
prostředí, pokud je cílem těchto záměrů výhradně reagovat na vážné mimořádné situace 
ohrožující bezpečnost občanů. Pozměňovací návrh také znovu zavádí formulaci „reakce na 
mimořádné situace“, která v české verzi chybí.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, 
jejichž jednotlivé části jsou upraveny 
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, dosaženo prostřednictvím 
zákonodárného procesu. Každé dva roky 
ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] členské státy oznámí 
Komisi všechny případy, v nichž bylo 
uplatněno toto ustanovení.

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, 
jejichž jednotlivé části jsou upraveny 
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, konzultací s dotčenou 
veřejností a přístupu k právní ochraně 
dosaženo prostřednictvím zákonodárného 
procesu. Každé dva roky ode dne 
uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] členské státy oznámí Komisi 
všechny případy, v nichž uplatnily toto 
ustanovení.

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí musí konzultace s veřejností
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a možnost dovolat se spravedlnosti představovat jedny z podmínek pro to, aby se u záměrů, 
jejichž jednotlivé části jsou upraveny zvláštními vnitrostátními právními předpisy, mohlo 
stanovit, že nemusí být podrobovány posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu směrnice 
EIA.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se odstavec 4a, který zní:
„4a. Členské státy určí příslušný orgán 
nebo příslušné orgány tak, aby se zajistila 
jejich naprostá nezávislost při plnění 
úkolů, které jim přisuzuje tato směrnice. 
Způsob, kterým jsou příslušný orgán nebo 
příslušné orgány pro výkon těchto úkolů 
určeny, znemožňuje zejména jakýkoli 
vztah závislosti, vazby či podřízenosti mezi 
nimi samotnými či jejich součástmi na 
straně jedné a oznamovatelem záměru na 
straně druhé. Příslušný orgán nemůže 
vykonávat funkce jemu svěřené na 
základě této směrnice ve vztahu k záměru, 
jehož je sám oznamovatelem.“

Or. it

Odůvodnění

Dlouhodobé zkušenosti z některých členských států ukázaly, že má-li se zaručit skutečné 
dosažení cíle, který proces posuzování vlivů na životní prostředí sleduje, je nutné zavést 
konkrétní ustanovení, jež zamezí dalšímu výskytu tak závažného jevu, jakým je konflikt zájmů.
V rámci tohoto ustanovení nebudou smět příslušné orgány pověřené provedením posouzení
v žádném případě být zároveň oznamovatelem daného záměru ani být vůči němu v jakémkoli 
vztahu závislosti či podřízenosti.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie.

V rámci koordinovaného řízení příslušný 
orgán koordinuje různá individuální 
posouzení vyžadovaná právními předpisy 
Unie a vydaná různými orgány, aniž jsou 
dotčena ustanovení obsažená v jiných 
příslušných právních předpisech Unie. 

Or. it

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje s členskými státy
a poskytuje jim pomoc nutnou pro 
vymezení a provádění koordinovaných či 
společných řízení podle tohoto článku.

Or. it

Odůvodnění

Komise by měla poskytovat veškerou pomoc nutnou pro účinnou organizaci koordinovaných
a společných řízení ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2. – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou 
členské státy ve výjimečných případech 
vyjmout určitý záměr zcela nebo zčásti
z ustanovení stanovených touto směrnicí.
V tom případě členské státy:
-a) konzultují dotčenou veřejnost,
a) zváží, zda by nevyhovovala jiná forma 
posouzení;
b) zpřístupní dotčené veřejnosti 
informace získané jinými formami 
posouzení ve smyslu písmene a), 
informace vztahující se k tomuto vynětí
a důvody, proč tato výjimka byla 
udělena;
c) uvědomí Komisi před vydáním 
povolení o důvodech tohoto vynětí
a poskytnou jí informace, které dají 
případně k dispozici vlastním státním 
příslušníkům.
Komise okamžitě předá získané 
dokumenty ostatním členským státům.
Každý rok předá Komise Evropskému 
parlamentu a  Radě zprávu
o uplatňování ustanovení tohoto 
odstavce.“

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na Aarhuskou úmluvu stanovuje tento pozměňovací návrh konzultace s dotčenou 
veřejností jako první podmínku, kterou musí členské státy dodržet, pokud se rozhodnou 
vyjmout konkrétní záměr zcela nebo zčásti z ustanovení této směrnice.
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posuzování vlivů na životní prostředí 
vhodným způsobem určí, popíše a posoudí
v každém jednotlivém případě a v souladu
s články 4 až 11 přímé a nepřímé 
významné vlivy záměru na tyto faktory:

Posuzování vlivů na životní prostředí 
vhodným způsobem určí, podrobně popíše
a posoudí v každém jednotlivém případě a 
v souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé 
významné vlivy záměru posuzovaného
v jeho úplnosti na tyto faktory: 

Or. it

Odůvodnění

Explicitní požadavek na popis záměru a jeho vlivů v jejich úplnosti a s ohledem na všechny 
podrobnosti se zavádí na mnoha místech návrhu směrnice. Jeho smyslem je předcházet 
jednomu z nejčastějších triků, které oznamovatelé používají k tomu, aby se vyhnuli správnému 
postupu při posuzování vlivů na životní prostředí. Tento trik spočívá v tom, že se dílo rozdělí 
na menší části, které pak mají jednotlivě omezený nebo menší ekologický dopad.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, půdní podloží, ovzduší
a změnu klimatu;

Or. it

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že nestačí předpokládat, že odhalí-li posouzení vlivů významné vlivy 
určitého záměru na půdu a vodu, účinně se tím před případným znečištěním ochrání
i podzemní voda, která se nachází v hlubokých vrstvách půdy. Proto se navrhuje začlenit do 
návrhu směrnice text, který bude obsahovat výslovnou zmínku o půdním podloží jakožto 
jednom z environmentálních faktorů, kterými je třeba se při posuzování zabývat.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem s ohledem 
na případné připomínky veřejnosti
a místních zainteresovaných orgánů
a případně s ohledem na výsledky studií, 
předběžného ověřování či posouzení vlivů 
na životní prostředí, jež vyplývají z jiných 
právních předpisů Unie. Rozhodnutí podle 
odstavce 2:

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na Aarhuskou úmluvu musí příslušný orgán garantovat transparentnost 
rozhodovacího procesu. Veřejnost a místní zainteresované orgány proto musí být od samého 
počátku zapojeny do předběžného zjišťovacího řízení. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být zveřejněno. d) (Netýká se českého znění.)

Or. it

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti
o povolení a za předpokladu, že 
oznamovatel předložil všechny potřebné 
informace. V závislosti na povaze, 
složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři 
měsíce; v takovém případě musí příslušný 
orgán informovat oznamovatele
o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti
o povolení a za předpokladu, že 
oznamovatel předložil všechny potřebné 
informace. V závislosti na povaze, 
složitosti, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru posouzeného v jeho 
úplnosti, může příslušný orgán výjimečně 
prodloužit uvedenou lhůtu o další tři 
měsíce; v takovém případě musí příslušný 
orgán písemně informovat oznamovatele
o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat, a zveřejnit informace 
uvedené v čl. 6 odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Je nutno zajistit právní jistotu v souvislosti s časovými lhůtami. Rozhodnutí o prodloužení 
lhůty o tři měsíce proto musí být možné pouze ve výjimečných případech a musí být sděleno 
úřední cestou, tj. písemně, čímž se zajistí transparentnost postupu v souladu s Aarhuskou 
úmluvou.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu
s články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 

1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu
s články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
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být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování
o vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování
o vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu a alternativní řešení 
navrhovaného záměru. Podrobný seznam 
informací, jež mají být uvedeny ve zprávě
o vlivech na životní prostředí, je upřesněn
v příloze IV.“

Or. it

Odůvodnění

Část textu, která se navrhuje vypustit, by mohla ve svém důsledku znamenat, že se ve zprávě
o vlivech na životní prostředí nebudou muset povinně uvádět alternativní řešení týkající se 
navrhovaného záměru, jelikož oznamovatel bude poukazovat na to, že posouzení těchto 
alternativ mělo být provedeno na úrovni plánování. To by znamenalo nebezpečí, že se v této 
nanejvýš důležité fázi postupu nesplní stanovené podmínky. Na problematičnost této situace 
upozorňovala sama Komise ve své zprávě o uplatňování a účinnosti směrnice EIA ze dne 23. 
7. 2009 (COM(2009)378, oddíl 3.2.2.).

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato alternativní řešení, včetně posouzení 
vlivů neuskutečnění záměru („základního 
scénáře“), umožní provést srovnávací 
posouzení různých navrhovaných řešení
a zvolit z nich takové, které bude 
optimální z hlediska udržitelnosti a vlivu 
na životní prostředí.
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Or. it

Odůvodnění

V návrhu je nutno jasně stanovit, že smyslem posuzování možných alternativních řešení 
vhodných pro navržený projekt je umožnit komparativní výběr takového řešení, které bude 
optimální z hlediska udržitelnosti a vlivu na životní prostředí (jak je správně popsáno
v odstavci 2 přílohy IV). Navrhovaná formulace ozřejmuje skutečnost, že posuzování těchto 
alternativních řešení musí zahrnovat i posouzení „základního scénáře“ a „nulové 
alternativy“, tj. neuskutečnění záměru.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a 
s oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. (Netýká se českého znění.)

Or. it

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat
o pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené
v odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 

Příslušný orgán může rovněž požádat
o pomoc technicky kvalifikované 
odborníky uvedené v odstavci 3 tohoto 
článku. Příslušný orgán může následně 
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může následně požádat oznamovatele
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

požádat oznamovatele o doplňující 
informace pouze tehdy, je-li tato žádost 
odůvodněna novými okolnostmi a pokud je 
příslušným orgánem řádně objasněna. 

Or. it

Odůvodnění

Zavedením povinného systému akreditace technicky kvalifikovaných odborníků by se ještě 
ztížila již tak složitá situace, v níž se v souvislosti s uplatňováním nových předpisů nacházejí 
členské státy a ekonomické subjekty, jejichž vlastní pracovníci mají již nyní dostatečnou 
kvalifikaci.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu
o vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu
o vlivech na životní prostředí vypracovali 
technicky kvalifikovaní odborníci, a

Or. it

Odůvodnění

V zájmu kvality zprávy o vlivech na životní prostředí a v souladu se zrušením systému 
akreditace je třeba, aby vypracováním i ověřením této zprávy byli pověřeni technicky 
kvalifikovaní odborníci.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu
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o vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků
z jednotlivých států. 

o vlivech na životní prostředí ověřili 
technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo 
výbory odborníků z jednotlivých států. 

Or. it

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Podrobné podmínky využití a výběru 
technicky kvalifikovaných odborníků 
(např. požadovanou kvalifikaci a praxi, 
zadání hodnocení) určí členské státy.
V každém případě musí technicky 
kvalifikovaní odborníci a výbory 
vnitrostátních odborníků při zkoumání 
zpráv o vlivech na životní prostředí či 
dalších informací environmentálního 
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charakteru předkládaných v souladu
s touto směrnicí poskytovat přiměřené 
záruky kvalifikace a nestrannosti,
a zajišťovat tak, že jejich posuzování bude 
vědecky objektivní a že nebude podléhat 
žádným zásahům ani vlivu ze strany 
příslušného orgánu, oznamovatele či 
vnitrostátních orgánů.

Or. it

Odůvodnění

Základním předpokladem pro zaručení kvalitního posuzování vlivů na životní prostředí je 
naprostá nezávislost odborníků pověřených příslušnými orgány zkoumáním informací 
obsažených ve zprávě o vlivech na životní prostředí. Toto zkoumání musí probíhat vědecky 
objektivním způsobem a nesmí podléhat žádným zásahům ani vlivům.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2. Následující informace musí být 
sděleny veřejnosti v počátečním stádiu 
rozhodovacích řízení pro oblast 
životního prostředí podle čl. 2 odst. 2
a nejpozději, jakmile je možné tyto 
informace rozumně poskytnout, a to
prostřednictvím veřejného oznámení
a jinými vhodnými prostředky jako 
například elektronickými médii, jsou-li
k dispozici:“

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zaměňuje výraz „nebo“ za „a“, aby se zajistilo, že se informace
k veřejnosti dostanou jak prostřednictvím veřejných oznámení, tak prostřednictvím 
elektronických médií, k nimž má sice přístup široká veřejnost, ovšem nikoli nutně každý 
potenciálně zainteresovaný subjekt.
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) v odstavci 2 se písmeno f) nahrazuje 
tímto:
„f) informace o tom, kdy, kde a jakým 
způsobem budou příslušné informace 
zpřístupněny, přičemž se dotčené 
veřejnosti zaručí možnost získat dané 
informace i v místech v blízkosti realizace 
záměru, jakož i na hlavních pracovištích 
příslušného orgánu;“

Or. it

Odůvodnění

Doplnění v poslední větě je třeba k zajištění toho, aby se podpořilo faktické, a nikoli pouze 
teoretické, zpřístupnění informací environmentálního charakteru dotčené veřejnosti.
V souladu s požadavkem Komise, který vyjádřila ve své zprávě ze dne 23. 7. 2009
o uplatňování a účinnosti směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (COM(2009)378, 
oddíl 3.3), se navrhuje odstranit překážku, která veřejnosti často brání ve faktické účasti na 
rozhodovacím procesu.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shrnutí obdržených připomínek podle 
článků 6 a 7;

c) shrnutí obdržených poznámek a názorů
podle článků 6 a 7;

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaná formulace se jeví jako vhodnější pro vystižení participativní role veřejnosti .

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanovuje, že příslušný orgán má konkrétní možnost 
zamítnout povolení pro určitý záměr, pokud z výsledků posuzování vyplývá, že tento záměr 
bude mít významné negativní vlivy na životní prostředí. Stávající formulace totiž může 
nahrávat těm interpretacím, kterými by se mohla bagatelizovat úloha EIA, jíž je zaručovat 
environmentální udržitelnost schválených záměrů. 

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během případné fáze přepracování zprávy
o vlivech na životní prostředí je však třeba 
zaručit informovanost veřejnosti podle čl. 
6 odst. 2.  

Or. it

Odůvodnění

Zpráva o vlivech na životní prostředí je základem pro konečné rozhodnutí příslušného orgánu
o schválení či neschválení konkrétního záměru. V souladu s Aaruhskou úmluvou musí být 
dotčená veřejnost informována i o případném přepracovaném znění takové zprávy.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 

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

a očekávanou účinnost zmírňujících nebo 
kompenzačních opatření a určit všechny 
nepředvídané nepříznivé vlivy. 

Or. it

Odůvodnění

Pokud příslušný orgán rozhodne vydat povolení pro záměry, které mají významné negativní 
vlivy na životní prostředí, musí monitorování těchto vlivů probíhat během všech fází daných 
záměrů, včetně fáze jejich realizace a provozu.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Druh parametrů, které mají být sledovány,
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí. Výsledky tohoto 
monitorování jsou sděleny příslušnému 
orgánu a zveřejněny.

Or. it

Odůvodnění

Dotčená veřejnost musí být informována i o výsledku monitorování, které je třeba provést
v případě, že se příslušný orgán rozhodne vydat povolení pro záměry, které mají významné 
negativní vlivy na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud výsledky monitorování odhalí 
přítomnost nepředpokládaných 
negativních vlivů, má oznamovatel 
povinnost učinit nápravné kroky 
prostřednictvím dalších zmírňujících 
a/nebo kompenzačních opatření, která by
těmto vlivům zamezila. Opatření, která 
oznamovatel pro nápravu navrhne, jsou 
zveřejněna a podléhají schválení 
příslušného orgánu, který zajišťuje 
dohled nad jejich dodržováním. 

Or. it

Odůvodnění

Zavedení monitorování v rámci nové směrnice EIA je velmi důležitým krokem. Má-li se však 
předejít tomu, aby byl tento mechanismus kontroly ex-post samoúčelný, je nutné jít ještě dále
a stanovit, že pokud se zmírňující a kompenzační opatření jeví jako neúčinná, bude 
oznamovatel povinen zajistit další opravná opatření, která poslouží k nápravě případných 
nepředpokládaných negativních vlivů schváleného záměru. 

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Odůvodnění

Jasné vymezení stanovených lhůt je důležité pro zajištění právní jistoty pro všechny účastníky 
procesu. Proto je třeba přesně stanovit, že případné prodloužení lhůty o tři měsíce lze povolit 
jen ve výjimečných případech, kdy je to odůvodněno charakterem, komplexností, polohou
a rozsahem projektu, a že důvody k takovému prodloužení musí být sděleny úředním
a transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a Pokud se do pěti let od posouzení vlivů 
na životní prostředí záměr nerealizuje, 
musí se informace obsažené v tomto 
posouzení aktualizovat.

Or. it

Odůvodnění

Kvalita EIA se zakládá na důvěryhodnosti údajů shromážděných v průběhu posuzovacího 
procesu. V souladu s požadavkem, který vyjádřila Komise ve své zprávě ze dne 23. 7. 2009
o uplatňování a účinnosti směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (COM(2009)378, 
oddíl 3.3.2), se v novém odstavci navrhuje stanovit pro údaje shromážděné v průběhu 
posuzování vlivů na životní prostředí maximální dobu platnosti.

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace uvedené
v odstavci 1, jakmile příslušný orgán 
uzavře své posuzování vlivu záměru na 
životní prostředí.

3. Jakmile příslušný orgán uzavře své 
posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí, mohou členské státy rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace uvedené
v odstavci 1, dříve než bude přijato 
rozhodnutí ohledně vydání nebo zamítnutí 
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povolení.

Or. it

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se ozřejmuje skutečnost, že členské státy mohou, pokud se tak 
rozhodnou, zveřejnit informace o posouzení vlivů na životní prostředí ještě předtím, než bude 
přijato rozhodnutí ohledně povolení daného záměru. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) V článku 10 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Ustanoveními této směrnice není 
dotčena povinnost příslušných orgánů 
dodržovat omezení uložená 
vnitrostátními právními a správními 
předpisy a přijatou právní praxí
v oblasti zachovávání obchodního
a služebního tajemství, včetně duševního 
vlastnictví, a ochrany veřejného zájmu 
za předpokladu, že jsou v souladu se 
směrnicí 2003/4/ES.“

Or. it

Odůvodnění

Je nutné zkoordinovat ustanovení této směrnice, pokud jde o přístup k informacím ohledně 
posouzení vlivů na životní prostředí, s ustanoveními směrnice 2003/4/ES o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) Vkládá se nový článek 10a, který zní:
„Článek 10a

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice
a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené
a odrazující.“

Or. it

Odůvodnění

Ze zkušeností vyplývá, že má-li se zaručit harmonizované a účinné uplatňování směrnice, je 
nezbytné, aby členské státy stanovily účinné odrazující sankce pro případ, že příslušná 
vnitrostátní opatření budou porušena, zejména v souvislosti s konfliktem zájmů nebo korupcí.

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy uvedou v účinnost právní
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [OPOCE, 
vložte prosím datum: 24 měsíců od vstupu 
této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a předloží dokument, 
který vysvětluje vztah mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí. 

Or. it
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Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti ustanovení obsažených v této směrnici je nutné stanovit přiměřeně 
dlouhé přechodné období, a to dva roky.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na záměry, u nichž byla žádost o povolení 
předložena před [OPOCE, vložte prosím 
datum: 24 měsíců od vstupu této směrnice
v platnost] a zpráva o vlivech na životní 
prostředí uvedená v čl. 5 odst. 1 směrnice 
2011/92/EU nebyla dokončena
a předložena příslušným orgánům před 
tímto dnem, se vztahují povinnosti uvedené
v článcích 3 až 11 směrnice 2011/92/EU ve 
znění této směrnice.

Or. it

Odůvodnění

Má-li být zaručena právní jistota a má-li se předejít zbytečnému zatížení vykonavatelů 
záměrů, mělo by se stanovit, že v případě, kdy se proces posuzování vlivů na životní prostředí 
nachází již v pokročilé fázi a zpráva o vlivech na životní prostředí již byla odevzdána, je 
možné tento proces dokončit na základě stávajících právních předpisů, a není tedy nutné jej 
začínat znovu podle nových pravidel.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha I – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) V příloze I se název nahrazuje novým 
názvem, který zní:
„ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 
1 (ZÁMĚRY PODLÉHAJÍCÍ 
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POVINNÉMU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)“

Or. it

Odůvodnění

Pro usnadnění četby a pro okamžité pochopení textu se navrhuje explicitně vedle odkazu na 
článek uvést, co je předmětem dané přílohy.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 b (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha I – body 14 a (nový) a 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) V příloze I se vkládají nové body 14a
a 14b, které zní:
„14a. Průzkum, posouzení a těžba ropy 
a/nebo zemního plynu zachyceného ve 
vrstvách plynných břidlic či jiných útvarů 
skalních sedimentů se stejnou či menší 
prostupností a porézností, bez ohledu na 
vytěžené množství.
14b. Průzkum a těžba zemního plynu
z uhelných ložisek, bez ohledu na vytěžené 
množství.“

Or. it

Odůvodnění

Stávající směrnice nezohledňuje hodnoty denní produkce nekonvenčních uhlovodíků,
v důsledku čehož nepodléhají příslušné záměry navzdory svému ekologickému dopadu 
povinnému posuzování vlivů na životní prostředí. V souladu se zásadou obezřetnosti a jak je 
požadováno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012, se navrhuje 
zahrnout nekonvenční uhlovodíky do přílohy I (břidličný plyn a břidličnou ropu a plyn ze 
skalních ložisek pod první bod a plyn z uhelných ložisek pod druhý bod této přílohy), tak aby
s nimi související záměry byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 c (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12c) Název přílohy II se nahrazuje tímto:

„ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 
2 (ZÁMĚRY PODLÉHAJÍCÍ 
POVINNÉMU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V ZÁVISLOSTI NA ROZHODNUTÍ 
ČLENSKÝCH STÁTŮ)“

Or. it

Odůvodnění

Pro usnadnění četby a pro okamžité pochopení textu se navrhuje explicitně vedle odkazu na 
článek uvést, co je předmětem dané přílohy.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Příloha – bod 13
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II.A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II.A – INFORMACE 
UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 3

PŘÍLOHA II.A – INFORMACE 
UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 3 
(INFORMACE POSKYTOVANÉ 
OZNAMOVATELEM S OHLEDEM NA 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II)

Or. it

Odůvodnění

Pro usnadnění četby a pro okamžité pochopení textu se navrhuje explicitně vedle odkazu na 
článek uvést, co je předmětem dané přílohy.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Příloha – bod 13
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II.A – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Popis možných významných vlivů 
navrhovaného záměru na životní prostředí
v důsledku:

3. Popis možných významných vlivů 
navrhovaného záměru na životní prostředí 
se zvláštním zřetelem na: 

Or. it

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha – bod 13
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II.A – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) zdravotní rizika pro dotčené 
obyvatelstvo 

Or. it

Odůvodnění

Je zapotřebí uvést rovněž informace, které má oznamovatel povinnost poskytnout pro účely 
předběžného zjišťovacího řízení, aby se tak zahrnuly i vlivy na lidské zdraví. Totéž kritérium 
zavedla ostatně i Komise v příloze III, která se týká kritérií výběru, jež musí příslušný orgán 
používat při určování toho, zda záměry uvedené v příloze II mají být podrobeny posouzení 
vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Příloha – bod 13
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II.A – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vlivy na krajinu a na kulturní 
dědictví; 

Or. it

Odůvodnění

Je zapotřebí uvést rovněž informace, které má oznamovatel povinnost poskytnout pro účely 
předběžného zjišťovacího řízení, aby se tak zahrnuly i vlivy na krajinu a na kulturní dědictví. 
Tatáž kritéria zavedla ostatně i Komise v příloze III, která se týká kritérií výběru, která musí 
příslušný orgán používat při určování toho, zda záměry uvedené v příloze II mají být 
podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Příloha – bod 13
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II.A – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Stručný popis hlavních alternativních 
řešení zvažovaných oznamovatelem
a uvedení hlavních důvodů jeho výběru
z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Or. it

Odůvodnění

Popis hlavních alternativních řešení zvažovaných oznamovatelem, by se měl – byť jen v hrubé 
podobě – poskytnout i v předběžné fázi, během níž je prověřováno posouzení vlivů na životní 
prostředí. Na základě tohoto popisu by příslušný orgán získal úplné informace
o prověřovaném záměru.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Příloha – bod 14
Směrnice 2011/92/EU
Příloha III – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ
V ČL. 4 ODST. 4 

KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ
V ČL. 4 ODST. 4 (KRITÉRIA PRO 
URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT 
ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II 
PODROBENY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Or. it

Odůvodnění

Pro usnadnění četby a pro okamžité pochopení textu se navrhuje explicitně vedle odkazu na 
článek uvést, co je předmětem dané přílohy.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Příloha – bod 14
Směrnice 2011/92/EU
Příloha III – odst. 2 – písm. c – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) oblasti zřízené nebo chráněné předpisy 
členských států; oblasti Natura 2000 
vyhlášené členskými státy podle směrnice 
Evropského parlamentu
a Rady 2009/149/ES a směrnice Rady 
92/43/EHS; oblasti chráněné 
mezinárodními úmluvami;

v) oblasti zřízené, vázané nebo chráněné 
předpisy členských států; oblasti Natura 
2000 vyhlášené členskými státy podle 
směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/149/ES a směrnice Rady 
92/43/EHS; oblasti chráněné 
mezinárodními úmluvami;

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že zvláštní zřetel na umístění záměrů je třeba
v rámci předběžného zjišťovacího řízení také u zón „vázaných“, neboli zón, které podléhají 
na základě vnitrostátních předpisů určitému omezení environmentální povahy, zejména 
omezení týkajícímu se krajiny, ale také např. omezení z hlediska hydrogeologie.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Příloha – bod 14
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IV – INFORMACE 
UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1

PŘÍLOHA IV – INFORMACE 
UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1 
(INFORMACE, KTERÉ MÁ 
OZNAMOVATEL POVINNOST 
POSKYTNOUT VE ZPRÁVĚ
O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ)

Or. it

Odůvodnění

Pro usnadnění četby a pro okamžité pochopení textu se navrhuje explicitně vedle odkazu na 
článek uvést, co je předmětem dané přílohy.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Příloha – bod 14
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Popis záměru obsahující zejména: 1. Popis záměru posouzeného v jeho 
úplnosti, obsahující zejména:

Or. it

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Příloha – bod 14
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Posuzování rizik přírodních katastrof
a katastrof způsobených člověkem a rizika 
nehod, jimiž by záměry mohly být 
zasaženy, a případně popis zamýšlených 
opatření pro předcházení těmto rizikům, 
jakož i opatření týkajících se připravenosti 
na mimořádné situace a reakce na ně (např. 
opatření požadovaných podle směrnice
96/82/ES ve znění pozdějších předpisů).

8. Posuzování rizik přírodních katastrof
a katastrof způsobených člověkem a rizika 
nehod, jimiž by záměry mohly být 
zasaženy, a případně popis zamýšlených 
opatření pro předcházení těmto rizikům, 
jakož i opatření týkajících se připravenosti 
na mimořádné situace a reakce na ně (např. 
opatření požadovaných podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/18/EU ze dne 4. července 2012
o kontrole nebezpečí závažných havárií
s přítomností nebezpečných látek a 
o změně a následném zrušení směrnice 
Rady 96/82/ES1).

___________________
1 Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Aktualizovaný odkaz na směrnici Seveso III.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí (směrnice EIA) je navzdory své neokázalosti „klenotem v koruně“ 
environmentální politiky Evropské unie. Do pole její působnosti spadá zhruba 200 typů 
záměrů, od výstavby mostů, přístavů, dálnic či skládek odpadu až po záměry týkající se 
zařízení pro intenzivní chov drůbeže či dobytka1.

Směrnice EIA zavádí jednoduchou, ale nanejvýš důležitou zásadu „informovaného 
rozhodnutí“, což znamená, že dříve než příslušné orgány členských států schválí realizaci 
veřejného či soukromého záměru, který by mohl mít environmentální dopad, mají zákonnou 
povinnost získat informace nutné pro provedení posouzení jeho vlivů na životní prostředí.

Stávající směrnice 2011/92/EU, ačkoli má v zásadě procedurální charakter, usiluje o zajištění 
environmentální udržitelnosti záměrů, které spadají do pole její působnosti. Tyto záměry se 
člení do dvou kategorií: záměry, které vzhledem ke svým specifickým vlastnostem podléhají 
povinnému posouzení vlivů na životní prostředí (příloha I), a záměry, které je nutno podrobit 
zkoumání, aby se zjistilo, zda je u nich posouzení vlivů na životní prostředí nutné 
(zjišťovacímu řízení – příloha II).

Za 28 let svého uplatňování dosáhla tato směrnice poměrného úspěchu, pokud jde
o harmonizaci zásad pro posuzování vlivů na životní prostředí na evropské úrovni. Přestože
v politické, právní a technické oblasti došlo k velkému posunu, ve směrnici byly provedeny 
pouze tři okrajové změny2. Navíc se odhalila některá slabá místa, která byla příčinou 
značného množství právních sporů, jež byly řešeny na úrovni vnitrostátní nebo před Soudním 
dvorem. V posledních letech ještě Soudní dvůr objasnil, jak mají být interpretována některá 
ustanovení, když uvedl, že i demolice jsou podle definice této směrnice „záměrem“ (věc C-
50/09).

V reakci na kritické ohlasy a v zájmu harmonizace textu směrnice s novými politickými 
prioritami Unie, jako je strategie pro ochranu půdy, Plán pro Evropu účinněji využívající 
zdroje a strategie Evropa 2020, vypracovala Komise tento návrh přezkumu směrnice EIA.

V souladu s prioritami Unie stanovuje návrh další faktory, na jejichž základě je nutno 
posuzování vlivů záměrů provádět. Jsou jimi biologická rozmanitost, využívání přírodních 
zdrojů, změna klimatu a riziko přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Návrh 
dále požaduje, aby byly záměry posuzovány s ohledem na kumulaci vlivů s ostatními záměry
a činnostmi, a předešlo se tak škodlivé praxi rozdělování projektů na menší části, které pak 
mají jednotlivě menší ekologický dopad. 

Návrh dále zavádí zjišťovací řízení, kterým se zajistí, že posuzování vlivů na životní prostředí 
budou podléhat pouze záměry s významným ekologickým dopadem, přičemž příslušný orgán 
musí k rozhodnutí o nutnosti tohoto posuzování vycházet z konkrétních informací 
                                               
1 Podle posouzení dopadu vypracovaného Komisí, se bude v Unii každoročně provádět 15 000 až 26 000 EIA a 
27 000 až 33 800 zjišťovacích řízení, z nichž asi 1 370 až 3 380 bude mít pozitivní výsledek.
2 Původní směrnice 85/337/EHS byla pozměněna směrnicemi 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES a 
kodifikována ve znění směrnice 2011/92/EU.
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poskytnutých oznamovatelem (příloha II.A). Komise rovněž navrhuje rozšířit seznam kritérií 
výběru, na jejichž základě se rozhodnutí při zjišťovacím řízení přijímá, a stanovit lhůtu pro 
přijetí tohoto rozhodnutí na tři měsíce (s možných prodloužením o další tři měsíce). 

V souvislosti s kvalitou informací Komise navrhuje, aby příslušné orgány po dohodě
s oznamovatelem určily rozsah a míru podrobnosti informací, které mají být ve zprávě
o vlivech na životní prostředí obsaženy (fáze určení rozsahu posuzování). Dále se zavádí 
povinné posouzení vhodných alternativních řešení a povinné monitorování po skončení 
procesu EIA v případě, že se ukázalo, že daný záměr má významné negativní vlivy na životní 
prostředí. 

Pokud jde o zjednodušení administrativních postupů, Komise za účelem stanovení jasného 
harmonogramu pro všechny fáze EIA navrhuje určit minimální a maximální lhůty pro 
konzultaci s veřejností a pro konečné rozhodnutí. Dále navrhuje zřídit v členských státech pro 
účely EIA jedno kontaktní místo, které umožní koordinaci tohoto postupu s postupy 
případného posuzování vlivů na životní prostředí vyžadovaného jinými právními předpisy, 
jako je např. směrnice o průmyslových emisích, rámcová směrnice o vodě nebo směrnice
o ochraně přírodních stanovišť.

Zpravodaj je přesvědčen, že je nezbytné uplatňovat v celé Unii model skutečně udržitelného 
rozvoje, a návrh Komise tedy plně a rozhodně podporuje. Smyslem navrhovaných změn je 
proto v zásadě tento návrh posílit a začlenit do něj některá ustanovení, která jej ještě zpřísní
a zefektivní, zjednoduší jeho provádění ve vnitrostátních předpisech a zajistí jeho větší 
účinnost z hlediska dosažení cílů ochrany životního prostředí. Přehled hlavních otázek, 
kterými se pozměňovací návrhy zabývají, je uveden níže. 

Zapojení veřejnosti

V souladu s Aarhuskou úmluvou se navrhuje posílit úlohu dotčené veřejnosti ve všech fázích 
procesu. Řádná správa věcí veřejných vyžaduje dialog se zainteresovanými subjekty a jasný
a transparentní postup, který přispěje k tomu, aby byla dotčená veřejnost včas informována
o možné realizaci významného záměru. Potenciálně se tím posílí podpora přijatých 
rozhodnutí a sníží počet a nákladnost soudních sporů, které se v členských státech soustavně 
vedou v případě, že určitý záměr nemá faktickou podporu.

Střety zájmů

 Celý proces EIA naprosto pozbude důvěryhodnosti, pokud nebudou jasně stanoveny normy, 
které zamezí závažnému jevu, jímž je střet zájmů. Zpravodaj se mohl osobně v několika 
případech přesvědčit o tom, že i přes to, že jsou od sebe příslušný orgán a oznamovatel 
formálně odděleni, často – především pokud je oznamovatelem veřejný subjekt – dochází
k jejich nestandardnímu prolínání, které narušuje objektivnost rozhodnutí. Proto je nutné 
zajistit, aby byly příslušné orgány na oznamovatelích zcela nezávislé.

Nápravná opatření

Zpravodaj naprosto souhlasí s návrhem Komise, pokud jde o následné monitorování záměrů, 
které mají významné negativní vlivy na životní prostředí. Domnívá se ovšem, že je nezbytně 



PR\932755CS.doc 45/46 PE508.221v01-00

CS

nutné spojit toto opatření s povinností oznamovatele učinit přiměřené nápravné kroky, pokud 
toto monitorování prokáže, že zmírňující a kompenzační opatření stanovená pro daný záměr 
nejsou účinná.

Vypracování a ověřování zpráv o vlivech na životní prostředí

Zpravodaj se domnívá, že v prvé řadě je nutné zaručit, že zpráva o vlivech na životní prostředí 
bude ověřována naprosto nezávislými odborníky, kteří budou mít pro oblast životního 
prostředí přiměřenou odbornou kvalifikaci. Pokud jde o systém akreditace těchto odborníků, 
který navrhuje Komise, zpravodaj uznává, že je třeba zajistit kvalitativní úroveň těchto 
kontrol, ovšem domnívá se, že takový systém by zkomplikoval členským státům provádění 
této směrnice, a proto jej navrhuje zrušit. 

Právní jistota

V zájmu právní jistoty navrhuje zpravodaj začlenit do textu směrnice jasnou definici 
biologické rozmanitosti, která vychází z Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti,
a jednoznačně tak stanovit, že se zde jedná o všechny rostlinné a živočišné druhy. Dále 
navrhuje, aby se jasně stanovilo, že výjimky z předepsaných lhůt je možno povolit pouze ve 
výjimečných případech. Domnívá se rovněž, že by se mělo zajistit, aby v případě, kdy bude 
konkrétní proces EIA v době vstupu nových pravidel v platnost již v pokročilé fázi (zpráva
o vlivech na životní prostředí již bude odevzdána), bylo možno tento proces dokončit podle
právních předpisů, jež jsou nyní v platnosti.

Břidlicový plyn

Zpravodaj zastává názor, že v souladu se zásadou obezřetnosti a požadavkem Evropského 
parlamentu, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 21. listopadu 2012 o dopadech těžby 
břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí, je nezbytné zahrnout tzv. 
„nekonvenční uhlovodíky“ do přílohy I, tak aby záměry související s průzkumem a těžbou
v této oblasti byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní prostředí. Prahové 
hodnoty stanovené v současnosti platnou směrnicí totiž nezohledňují denní objem produkce 
těchto typů plynu a ropy, což způsobuje, že s nimi související záměry nemusí být povinně 
podrobeny EIA.

* * *
Vybudovat „zelenou ekonomiku“ neznamená pouze zaručit udržitelnost projektů, které budou 
na našem území realizovány, ale také je navrhovat a uskutečňovat s ohledem na to, jaký 
budou mít dopad na účinné využívání zdrojů, změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti. 
To platí především pro velké projekty v oblasti infrastruktury. 

Bude-li nová směrnice EIA přijata co nejrychleji, přejde se od slov k činům a Evropská unie 
získá klíčový nástroj, který jí umožní reagovat na globální výzvy 21. století.
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* * *
Zpravodaj oceňuje návrhy a připomínky, které obdržel od stínových zpravodajů a dalších 
kolegů z Evropského parlamentu. On a jeho tým získali stanoviska od: AK EUROPA, WKÖ, 
Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, 
EURELECTRIC a NEEIP a několikrát se setkali i se zástupci litevské a nizozemské vlády, se 
zpravodaji Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru a se zástupci různých 
organizací, jako např. Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife 
International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, či TERNA. Zpravodaj by rád poděkoval 
především advokátu Matteovi Cerutimu, dr. Stefanovi Lenzimu z WWF Italia a dr. Marcovi 
Stevaninovi. Zpravodaj sám nese plnou zodpovědnost za návrhy, které se rozhodl do svého 
návrhu zprávy začlenit.


