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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo

(COM(2012) 0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0628),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0367/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms atitinkamais atvejais tos direktyvos 
netaikyti;

(13) patirtis parodė, kad kalbant apie 
reagavimą civilinės avarijos atveju 
laikantis Direktyvos 2011/92/ES nuostatų 
galima sulaukti neigiamų pasekmių, todėl 
reikėtų leisti valstybėms narėms 
atitinkamais atvejais tos direktyvos 
netaikyti projektams, kurių vienintelis 
tikslas yra reaguoti į tokius avarinius 
atvejus siekiant apsaugoti žmogaus 
gyvybę ir aplinką nuo gaivalinių nelaimių 
arba žmogaus sukeltos žalos.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų vengti nuo PAV direktyvos leidžiančių nukrypti nepagrįstų nuostatų, kurias dažnai 
praeityje taikė kai kurios valstybės narės. Pasiūlyta formuluote siekiama patikslinti ir 
apibrėžti nepaprastos padėties sąlygas, kurioms esant valstybės narės gali nuspręsti 
nevertinti projektų, vykdomų tik tais atvejais, kai siekiama reaguoti į sunkių civilinių avarijų 
atvejus, poveikio aplinkai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) patirtis parodė, kad reikia įdiegti 
išsamias taisykles siekiant išvengti 
interesų konflikto, kuris gali iškilti tarp 
projekto, kuriam vykdomas poveikio 
aplinkai vertinimas, užsakovo ir 
kompetentingų valdžios institucijų, 
nurodytų Direktyvos 2011/92/ES 1 
straipsnio 2 dalies f punkte. Ypač 
kompetentingos valdžios institucijos 
neturėtų sutapti su užsakovu ir neturėtų 
jokiu būdu būti susijusios su užsakovu 
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arba būti jam pavaldžios. Dėl tų pačių 
priežasčių reikėtų numatyti, kad valdžios 
institucijai, kuri nurodyta kaip 
kompetentinga institucija, pagal 
Direktyvą 2011/92/ES negali tekti šis 
vaidmuo, kalbant apie projektus, kuriems 
vykdomas poveikio aplinkai vertinimas ir 
kurių užsakovė yra ji pati.

Or. it

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse įgyta patirtis įrodė, kad reikia įdiegti aiškias taisykles siekiant 
užbaigti sunkų interesų konfliktą ir užtikrinti, kad veiksmingai bus pasiektas aplinkos poveikio 
vertinimo procedūros tikslas. Kompetentingos valdžios institucijos, kurios vykdo vertinimą, 
jokiu būdu negali būti užsakovėmis nei priklausyti užsakovui arba būti jam pavaldžiomis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos 
būklės raidą neįgyvendinus projekto 
(bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to 
pagerėtų vertinimo proceso kokybė ir 
atsirastų galimybė integruoti aplinkos 
klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos 
būklės raidą neįgyvendinus projekto 
(bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to 
pagerėtų lyginamojo vertinimo proceso 
kokybė ir atsirastų galimybė integruoti 
aplinkos klausimus ankstyvuoju projekto 
rengimo etapu siekiant sudaryti sąlygas 
tvaresniam pasirinkimui ir padaryti kuo 
mažesnį poveikį aplinkai;

Or. it

Pagrindimas

Pagrįstų galimų siūlomo projekto alternatyvų įvertinimo tikslas yra sudaryti sąlygas 
palyginamajam informuotam alternatyvos pasirinkimui ir padaryti kuo mažesnį poveikį 
aplinkai.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad 
pagal Direktyvos 2011/92/ES IV priedą 
aplinkos ataskaitose pateikiami duomenys 
ir informacija būtų išsamūs ir pakankamai 
geros kokybės. Siekdamos išvengti 
dvigubo vertinimo, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į tai, kad poveikio aplinkai 
vertinimai gali būti atliekami skirtingais 
lygmenimis arba skirtingomis 
priemonėmis;

(19) reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad 
pagal Direktyvos 2011/92/ES IV priedą 
aplinkos ataskaitose pateikiami duomenys 
ir informacija būtų išsamūs ir pakankamai 
geros kokybės.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų neleisti užsakovui išvengti privalomo pasiūlyto projekto alternatyvų įtraukimo į 
aplinkos ataskaitą, remiantis tik paprastu teiginiu, kad alternatyvų vertinimas turėtų būti 
vykdomas planavimo etape.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) reikėtų užtikrinti, kad specialistai, 
kurie tikrina aplinkos ataskaitas, būdami 
kvalifikuoti ir patyrę turėtų reikiamą 
techninę kompetenciją, kad moksliškai 
objektyviu būdu būtų atlikti Direktyvoje 
2011/92/ES nustatyti uždaviniai visiškai 
nepriklausomai nuo užsakovų ir nuo 
pačių kompetentingų institucijų.

Or. it

Pagrindimas

Visiška kompetentingų institucijų paskirtų ekspertų, kurie tikrina aplinkos apsaugos 
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ataskaitose pateiktą informaciją, nepriklausomybė yra būtina sąlyga, užtikrinsianti, kad būtų 
pateikti kokybiški poveikio aplinkai įvertinimai. Toks tikrinimas turi būti moksliškai 
objektyvus, į jį negalima kištis ar daryti jam poveikį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) tikslinga nustatyti bendrus minimalius 
reikšmingo neigiamo poveikio, kurį sukelia 
projektai statybos ir eksploatavimo etapais, 
stebėsenos reikalavimus, kad visose 
valstybėse narėse būtų taikomas bendras 
metodas ir kad įgyvendinus poveikio 
mažinimo ir kompensavimo priemones 
poveikis nebūtų didesnis, nei iš pradžių 
numatyta. Tokia stebėsena neturėtų 
dubliuotis su kitais Sąjungos teisės aktais 
reikalaujama stebėsena arba jos papildyti;

(21) tikslinga nustatyti bendrus minimalius 
reikšmingo neigiamo poveikio, kurį sukelia 
projektai įgyvendinimo ir eksploatavimo 
etapais, stebėsenos reikalavimus, kad 
visose valstybėse narėse būtų taikomas 
bendras metodas ir kad įgyvendinus 
poveikio mažinimo ir kompensavimo 
priemones poveikis nebūtų didesnis, nei iš 
pradžių numatyta. Tokia stebėsena neturėtų 
dubliuotis su kitais Sąjungos teisės aktais 
reikalaujama stebėsena arba jos papildyti; 
kadangi iš stebėsenos rezultatų matyti, 
kad esama nenumatytų neigiamų 
padarinių, reikėtų numatyti atitinkamus 
korekcinius veiksmus, kad šie padariniai 
būtų ištaisyti, taikant naujas sušvelninimo 
ir (arba) kompensuojamąsias priemones.

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu į naują PAV direktyvą įtraukti stebėseną. Siekiant išvengti, kad tokie ex-post 
kontrolės veiksmai patys netaptų savaiminiu tikslu, reikėtų nustatyti, kad tais atvejais, kai 
numatytos švelninimo ir kompensavimo priemonės pasirodo esančios neveiksmingos, 
užsakovas turėtų pasirūpinti papildomais korekciniais veiksmais, kad būtų ištaisyti galimi 
nenumatyti neigiami projekto, kuriam buvo suteiktas leidimas, padariniai. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) atsižvelgiant į siūlomo projekto (22) atsižvelgiant į siūlomo projekto 



PE508.221v01-00 10/46 PR\932755LT.doc

LT

pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, reikėtų 
nustatyti projektų poveikio aplinkai 
vertinimo įvairių etapų terminus, kad būtų 
skatinama veiksmingiau priimti 
sprendimus ir padidėtų teisinis tikrumas. 
Tokie terminai jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų daryti neigiamos įtakos griežtiems 
aplinkos apsaugos standartams, visų pirma 
nustatytiesiems pagal kitus Sąjungos 
aplinkos teisės aktus, taip pat visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus 
veiksmingumui ir galimybei kreiptis į 
teismą;

pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, reikėtų 
nustatyti projektų poveikio aplinkai 
vertinimo įvairių etapų terminus, kad būtų 
skatinama veiksmingiau priimti 
sprendimus ir padidėtų teisinis tikrumas. 
Tokie terminai jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų daryti neigiamos įtakos griežtiems 
aplinkos apsaugos standartams, visų pirma 
nustatytiesiems pagal kitus Sąjungos 
aplinkos teisės aktus, taip pat visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus 
veiksmingumui ir galimybei kreiptis į 
teismą, ir galimi pratęsimai turėtų būti 
leidžiami tik išskirtiniais atvejais;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą visiems procedūros dalyviams svarbu nustatyti konkretų 
laikotarpį. Todėl reikėtų patikslinti, kad galimi pratęsimai gali būti leidžiami tik išskirtiniais 
atvejais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Direktyvos 2011/92/ES I priede 
nurodant naftos ir gamtinių dujų 
gamybos ribas neatsižvelgiama į per dieną 
išgaunamų netradicinių angliavandenilių 
kiekius, kurie dažnai yra labai nepastovūs 
ir mažesni. Todėl nepaisant aplinkai 
daromo poveikio projektams, susijusiems 
su šiais angliavandeniliais, nevykdomas 
privalomas poveikio vertinimas. 
Vadovaujantis atsargumo principu, kaip 
reikalaujama 2012 m. lapkričio 21 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos 
poveikio aplinkai (P7_TA(2012)0443), į 
Direktyvos 2011/92/ES I priedą reikėtų 
įtraukti netradicinius angliavandenilius 
(skalūnų dujas ir skalūnų alyvą, uolienų 
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porose susikaupusias dujas, anglies 
sluoksnio metaną), apibrėžtus remiantis 
jų geologinėmis savybėmis, 
nepriklausomai nuo išgauto kiekio, kad 
tokiems su angliavandeniliais susijusiems 
projektams būtų nuolat taikomas poveikio 
aplinkai vertinimas.

Or. it

Pagrindimas

Šioje direktyvoje neatsižvelgiama į netradicinių angliavandenilių kasdieninės gavybos lygius. 
Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo jų daromo poveikio aplinkai atitinkamiems projektams 
nevykdomas privalomas PAV. Vadovaujantis atsargumo principu arba kaip reikalaujama 
2012 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje siūloma į I priedą įtraukti netradicinius 
angliavandenilius (į pirmą punktą – skalūnų dujas ir skalūnų alyvą, uolienų porose 
susikaupusias dujas, į antrą punktą – anglies sluoksnio metaną), kad atitinkamiems 
projektams nuolat būtų vykdomas PAV.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naujosios nuostatos taip pat turėtų būti 
taikomos projektams, dėl kurių prašymas 
leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas 
iki perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir 
kurių poveikio aplinkai vertinimas iki tos 
datos dar nebaigtas;

(24) naujosios nuostatos taip pat turėtų būti 
taikomos projektams, dėl kurių prašymas 
leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas 
iki perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir 
kurių aplinkos apsaugos ataskaita iki tos 
datos nebuvo pristatyta;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir išvengti sunkios veiklos vykdytojams tenkančios naštos, 
kai poveikio aplinkai vertinimo procedūra jau yra pasistūmėjusi į priekį (jau yra pateikta 
aplinkos apsaugos ataskaita), reikėtų, kad ši procedūra galėtų būti užbaigta taikant šiuo metu 
galiojančias taisykles, kad pagal naujas taisykles nereiktų visko pradėti iš pradžių.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant suderinti atrankos kriterijus ir 
informacijos teikimo aplinkos ataskaitoje 
reikalavimus su naujausiais technikos ir 
atitinkamos praktikos pokyčiais, Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl Direktyvos
2011/92/ES II.A, III ir IV priedų. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais;

(26) siekiant suderinti atrankos kriterijus ir 
informacijos teikimo aplinkos ataskaitoje 
reikalavimus su naujausiais technikos ir 
atitinkamos praktikos pokyčiais, Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus dėl Direktyvos 
2011/92/ES II.A, III ir IV priedų. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais; atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. it

 (Žr. 27 konstatuojamosios dalies pakeitimą)

Pagrindimas

Techninis pakeitimas siekiant konstatuojamosios dalies formuluotę suderinti su naujausia 
praktika.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.
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Or. it

(Žr. 26 konstatuojamosios dalies pakeitimą)

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Poveikio aplinkai vertinimas poveikio 
aplinkai vertinimas – procesas, kuris apima 
aplinkos ataskaitos rengimą, konsultacijas 
(įskaitant konsultacijas su suinteresuota 
visuomene ir aplinkos institucijomis), 
kompetentingos institucijos atliekamą 
vertinimą, atsižvelgimą į aplinkos ataskaitą 
ir konsultacijų rezultatus sutikimo dėl 
planuojamos veiklos procedūrose, taip pat 
informacijos apie sprendimą teikimą pagal 
5–10 straipsnius.“

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Or. it

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas, taikomas italų kalbos versijai. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
„ga) „biologinė įvairovė“ –  bet kurios 
kilmės organizmų, be kita ko, įskaitant ir 
visų rūšių fauną ir florą bei gyvenamąją 
aplinką, sausumos, jūros ir kitų vandens 
ekosistemų bei ekologinių kompleksų, 
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kuriems jie priklauso, gyvųjų organizmų 
įvairovė, kuri taip pat apima rūšių 
tarpusavio skirtumus bei skirtumus tarp 
rūšių ir ekosistemų.“

Or. it

Pagrindimas

Palankiai vertinamas principas, pagal kurį reikia įvertinti tiesioginį ir netiesioginį tam tikro 
projekto reikšmingą poveikį biologinei įvairovei. Siekiant teisinio aiškumo siūloma patikslinti 
biologinės įvairovės apibrėžtį remiantis Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos 2 
straipsniu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų.

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas siekiant apsaugoti 
žmonių gyvybes ir aplinką nuo gaivalinių 
nelaimių ar žmogaus daromos žalos, jei 
jos mano, kad toks taikymas turėtų 
neigiamą poveikį siekiant tų tikslų.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų vengti nuo PAV direktyvos leidžiančių nukrypti nepagrįstų nuostatų, kurias dažnai 
praeityje taikė kai kurios valstybės narės. Pasiūlyta formuluote siekiama patikslinti ir 
apibrėžti nepaprastos padėties sąlygas, kurioms esant valstybės narės gali nuspręsti 
nevertinti projektų, vykdomų tik tais atvejais, kai siekiama reaguoti į sunkių civilinių avarijų 
atvejus, poveikio aplinkai. Lingvistinis pakeitimas lietuvių kalbai įtakos neturi.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės priimamos konkrečiais 
nacionaliniais teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, yra įgyvendinami per 
įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.“

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės priimamos konkrečiais 
nacionaliniais teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, konsultavimosi su 
suinteresuota visuomene ir dėl galimybės 
kreiptis į teismą yra įgyvendinami per 
įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.“

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis  Orhuso konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, konsultavimasis su 
visuomene ir galimybė kreiptis į teismą privalo būti įtrauktos į sąlygas, pagal kurias 
projektams, patvirtintiems konkrečiais nacionaliniais teisės aktais, būtų taikoma išimtis 
neatlikti aplinkos poveikio vertinimo, būtino pagal PAV direktyvą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c a) įterpiama ši 4a dalis:
“4a. Valstybės narės paskiria 
kompetentingą instituciją ar institucijas, 
užtikrindamos jų visišką nepriklausomybę 
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vykdyti savo pareigas, pavestas pagal šią 
direktyvą. Ypač kompetentinga institucija 
ar institucijos skiriamos taip, kad būtų 
išvengta bet kokių priklausomybės 
santykių, ryšių ar subordinacijos tarp jų 
ar jų narių ir užsakovo. Kompetentinga 
institucija negali vykdyti savo pareigų 
pagal šią direktyvą projekto, kurio 
užsakove yra ji pati, atžvilgiu.

Or. it

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse įgyta patirtis įrodė, kad reikia įdiegti aiškias taisykles siekiant 
sustabdyti rimtas interesų konfliktų problemas ir užtikrinti, kad veiksmingai bus pasiektas 
aplinkos poveikio vertinimo procedūros tikslas. Kompetentingos valdžios institucijos, kurios 
vykdo vertinimą, jokiu būdu negali būti užsakovėmis nei priklausyti užsakovui arba būti jam 
pavaldžiomis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė kelios institucijos, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose.

Pagal suderintą procedūrą kompetentinga 
institucija koordinuoja įvairius atskirus 
vertinimus, kurių reikalaujama pagal 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
kuriuos pateikė įvairios institucijos, 
nepažeisdama jokių priešingų nuostatų 
kituose atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose. 

Or. it
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija bendradarbiauja su valstybėmis 
narėmis ir joms teikia būtiną pagalbą, 
siekiant apibrėžti ir įgyvendinti bendras ir 
suderintas procedūras, vadovaujantis šiuo 
straipsniu.

Or. it

Pagrindimas

Tikslinga, kad Komisija valstybėms narėms suteiktų visą būtiną pagalbą dėl veiksmingo 
bendrų ir suderintų procedūrų organizavimo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a) 2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
“4. Nepažeisdamos 7 straipsnio, 
valstybės narės gali išimtiniais atvejais 
netaikyti šios direktyvos nuostatų 
konkretiems projektams ar jų dalims.
Tokiu atveju valstybės narės:
-a) konsultuojasi su suinteresuotomis 
visuomenės grupėmis;
a) svarsto, ar būtų tinkama kita 
vertinimo forma;
b) supažindina suinteresuotą visuomenę 
su informacija, gauta naudojant kitas 
a punkte nurodytas vertinimo formas, 
informacija apie padarytą išimtį -
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procedūros netaikymą ir netaikymo 
motyvus;
c) prieš duodamos sutikimą, informuoja 
Komisiją apie priežastis, pateisinančias 
padarytą išimtį, ir, 1 kur taikoma, 
pateikia jai informaciją, kurią gavo tos 
valstybės gyventojai.
Komisija nedelsiant siunčia gautus 
dokumentus kitoms valstybėms narėms.
Komisija kasmet atsiskaito Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šios dalies 
taikymą”.

Or. it

Pagrindimas

Vadovaujantis Orhuso konvencija, šiuo pakeitimu siekiama įtraukti konsultavimąsi su 
suinteresuota visuomene, nes tai yra pirmoji sąlyga, kurios turi laikytis valstybės narės, jei 
nuspręstų iš dalies ar visam konkrečiam projektui netaikyti šios direktyvos nuostatų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnis – įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 
straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju 
yra tinkamu būdu nustatomas, 
apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir 
netiesioginis reikšmingas projekto poveikis 
šiems veiksniams:

Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 
straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju 
yra tinkamu būdu nustatomas, išsamiai 
apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir 
netiesioginis reikšmingas projekto kaip 
visumos poveikis šiems veiksniams: 

Or. it

Pagrindimas

Aiškus reikalavimas smulkiai apibūdinti projektą ir jo rezultatus kaip visumą įtraukiamas 
įvairiose teksto dalyse, siekiant užkirsti kelią užsakovų gudrybėms, kurių jie imasi, norėdami 
išvengti tikslios projekto vertinimo procedūros: darbų suskaldymo į atskiras dalis, siekiant 
sumažinti poveikį aplinkai.
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, dirvožemiui, podirviui,
vandeniui, orui ir klimato kaitai;

Or. it

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad nepakanka nurodyti, kad poveikio vertinimas turėtų nustatyti reikšmingą 
projekto poveikį dirvožemiui ir vandeniui, siekiant nuo taršos veiksmingai apsaugoti 
giluminio vandens gelmes. Todėl siūloma tekste įtraukti ir podirvį, kaip vieną iš aplinkos 
veiksnių, į kuriuos būtina atsižvelgti atliekant vertinimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnis 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį remdamasi 
užsakovo pateikta informacija ir prireikus 
atsižvelgdama galimas visuomenės ir 
susijusių vietos valdžios institucijų 
pastabas ir į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:

Or. it

Pagrindimas

Kompetentinga institucija, vadovaudamasi Orhuso konvencija, sprendimų priėmimo procese 
privalo užtikrinti skaidrumą. Todėl visuomenė ir suinteresuotos vietos valdžios institucijos 
turi būti įtrauktos į šį procesą nuo pat pradžių, t. y. nuo pradinio atrankos procedūros etapo. 
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sprendimas pateikiamas visuomenei. d) prieinamas visuomenei.

Or. it

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas, taikomas italų kalbos versijai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, 
vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą 
terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
informuoja užsakovą apie pratęsimo 
priežastis ir nurodo datą, kada numato 
priimti sprendimą.

6. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius 
nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą 
veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą 
reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į 
siūlomo projekto kaip visumos pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali išimties tvarka 
pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu atveju 
kompetentinga institucija raštu informuoja 
užsakovą apie pratęsimo priežastis ir 
nurodo datą, kada numato priimti 
sprendimą, visuomenei suteikdama 
informaciją pagal 6 straipsnio 2 dalies 
nuostatas.

Or. it
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti terminų teisinį tikrumą: todėl sprendimas pasiūlyti trijų mėnesių terminą 
turėtų būti įmanomas tik išimties atveju ir apie jį oficialiai turi būti pranešama raštu, siekiant 
pagal Orhuso konvenciją užtikrinti procedūros skaidrumą.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu 
tam tikrus klausimus (įskaitant 
reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų 
geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant 
planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo 
reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje 
pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

1. Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, siūlomo 
projekto alternatyvas. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos sąrašas 
nustatytas IV priede.

Or. it

Pagrindimas

Siūloma išbraukti teksto dalis gali nulemti tai, kad bus išvengta privalomo pasiūlyto projekto 
alternatyvų įtraukimo į aplinkos ataskaitą, remiantis tik paprastu užsakovo teiginiu, kad 
alternatyvų vertinimas turėtų būti vykdomas planavimo etape. Dėl to gali iškilti rizika, kad 
šiame etape nebus įtraukta ši ypač svarbi procedūra, kurios svarbą 2009 m. liepos 23 d. 
pripažino Komisija savo ataskaitoje dėl PAV direktyvos taikymo ir veiksmingumo 
(COM(2009)378,3.2.2 skyrius).
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Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl tokių alternatyvų, įskaitant projekto 
neįvykdymo poveikio vertinimą (bazinis 
scenarijus), atsiranda galimybė 
palyginamąjį įvertinimą, siekiant 
pasirinkti tvariausią  alternatyvą, kuri 
turėtų mažiausią poveikį aplinkai.

Or. it

Pagrindimas

Būtina aiškiai pabrėžti, kad tikslas įvertinti siūlomo projekto galimas priimtinas alternatyvas 
yra pagrįstas siekiu užtikrinti palyginamąjį pasirinkimą tos alternatyvos, kuri būtų tvariausia 
ir daranti mažiausią poveikį aplinkai (kaip aiškiai nurodyta IV priedo 2 dalyje). Siūloma 
formuluotė paaiškina, kad tokių alternatyvų vertinime turėtų būti įtrauktas ir bazinis 
scenarijus ar „nulinis scenarijus“ (nevykdant projekto).

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnis 2 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato:

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. 
Visų pirma ji nustato: 

Or. it
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Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas, taikomas italų kalbos versijai.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
akredituotų ir techniškai kompetentingų 
ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tik tuo 
atveju, jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga 
institucija juos tinkamai paaiškina.

Kompetentinga institucija taip pat gali 
prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
techniškai kompetentingų ekspertų 
pagalbos. Vėlesni prašymai, kad užsakovas 
pateiktų papildomos informacijos, gali būti 
teikiami tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami 
naujomis aplinkybėmis ir jeigu 
kompetentinga institucija juos tinkamai 
paaiškina. 

Or. it

Pagrindimas

Privalomas techniškai kompetentingų ekspertų akreditacijos reikalavimas valstybėms narėms 
ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurie dažniausiai jau turi svarios vidaus kompetencijos,  
galėtų sukelti įgyvendinimo sunkumų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų techniškai kompetentingi 
ekspertai, ir 

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant pagerinti aplinkos ataskaitos kokybę ir taip pat dėl akreditacijos sistemos 
panaikinimo, būtų tikslinga, kad ataskaitą parengtų ir patikrintų techniškai kompetentingi 
ekspertai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir
techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų techniškai 
kompetentingi ekspertai ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetai.

Or. it

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išsamias techniškai kompetentingų 
ekspertų atrankos ir naudojimosi jų 
paslaugomis sąlygas (pavyzdžiui, dėl 
reikalaujamos kvalifikacijos ir patirties, 
vertinimo užduočių paskyrimo) nustato 
valstybės narės. Bet kuriuo atveju 
techniškai kompetentingi ekspertai ir 
nacionalinių ekspertų komitetai, 
tikrindami aplinkos apsaugos ataskaitas 
ar kitą su aplinka susijusią informaciją 
pagal šią direktyvą, turi pateikti 
atitinkamą jų kompetenciją ir 
nepriklausomumą patvirtinančią 
informaciją, kad galėtų užtikrinti, jog jų 
vertinimas moksliškai objektyvus ir 
nepriklausomas ir kad nei kompetentinga 
institucija, nei užsakovas ar nacionalinės 
institucijos nesikišo į jo vykdymą ir 
nedarė jam jokio poveikio.

Or. it

Pagrindimas

Visiška kompetentingų institucijų paskirtų ekspertų, kurie tikrina aplinkos apsaugos 
ataskaitose pateiktą informaciją, nepriklausomybė yra būtina sąlyga, užtikrinsianti, kad būtų 
pateikti kokybiški poveikio aplinkai įvertinimai. Toks tikrinimas turi būti moksliškai 
objektyvus, į jį negalima kištis ar daryti jam poveikio.

Pakeitimas 33

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

-a) šio straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:
„2. Atliekant 2 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas sprendimų aplinkos 
klausimais priėmimo procedūras, 
visuomenė viešais skelbimais ir kitomis 
atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
elektroninėmis visuomenės informavimo 
priemonėmis, jei jos prieinamos, iš 
anksto ir vėliausiai tada, kai tik 
informacija gali būti pagrįstai teikiama, 
yra informuojama apie:“

Or. it

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime žodis „arba“ keičiamas žodžiu „ir“ siekiant, kad vieša informacija būtų 
teikiama ir viešais skelbimais, ir elektroninėmis informavimo priemonėmis, kurios prieinamos 
didžiajai daugumai gyventojų, tačiau nebūtinai visiems tiems, kuriuos ta informacija paveiks.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a a) šio straipsnio 2 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:
„f) atitinkamos informacijos gavimo 
laiką, vietą ir būdą, užtikrinant, kad 
suinteresuotoji visuomenės dalis galėtų 
gauti informaciją ir tose vietose, kurios 
yra netoli nuo projekto vykdymo vietų, o 
ne tik kompetentingai institucijai 
pavaldžiose atsakingose įstaigose;“

Or. it
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Pagrindimas

Būtų tinkama pridėti paskutinę sakinio dalį, kad būtų užtikrinta reali, ne tik teorinė, 
suinteresuotosios visuomenės dalies prieiga prie su aplinkos apsauga susijusios informacijos. 
Kaip Komisija ragino savo 2009 m. liepos 23 d. ataskaitoje dėl poveikio aplinkai direktyvos 
taikymo ir jos veiksmingumo (COM(2009) 378, 3.3 skirsnis), šiuo pakeitimu siekiama 
pašalinti dažnai pasitaikančią kliūtį, su kuria susiduria visuomenė, siekdama veiksmingai 
dalyvauti.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Priimant sprendimą dėl leidimo 
planuojamai ūkinei veiklai vykdyti turi 
būti atsižvelgta į konsultacijų rezultatus ir į 
informaciją, surinktą pagal 5, 6 ir 7
straipsnius, ir jie turi būti nuodugniai 
įvertinti. Šiuo tikslu sprendime duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos 
pateikiama tokia informacija:

Or. it

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų 
santrauka;

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų ir 
nuomonių santrauka;

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlyta tinkamesnė formuluotė, geriau apibrėžianti visuomenės dalyvavimą ir indėlį.
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Pakeitime aiškiai nurodoma, kad yra reali tikimybė, jog kompetentinga institucija gali 
nesuteikti leidimo projektui, jei vertinimo proceso metu buvo įsitikinta, kad projektas turės 
didelį neigiamą poveikį aplinkai. Esama formuluotė suteikia galimybę interpretuoti, o tai 
galėtų sumenkinti poveikio aplinkai vertinimo vaidmenį. Šis vertinimas atliekamas siekiant 
užtikrinti projektų, kuriems suteiktas leidimas, tvarumą. 

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos apsaugos ataskaitos vertinimo 
stadijoje (jei ji yra) bet kuriuo atveju turi
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būti užtikrinta 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta informacija visuomenei. 

Or. it

Pagrindimas

Kompetentinga institucija remiasi aplinkos apsaugos ataskaita priimdama sprendimą, ar 
suteikti projekto plėtros leidimą, ar jo nesuteikti. Vadovaujantis Orhuso konvencija, 
persvarstymo atveju visuomenė turi būti apie tai informuojama.

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Jei kompetentinga institucija nusprendžia duoti sutikimą vykdyti projektus, kurie turi didelį 
neigiamą poveikį aplinkai, jų stebėjimas turėtų būti vykdomas visais projekto etapais, 
įskaitant įgyvendinimą ir valdymą.

Pakeitimas 40

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

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

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą. Stebėjimo rezultatai 
pateikiami kompetentingai institucijai, o 
visuomenei suteikiama prieiga prie jų.

Or. it

Pagrindimas

Suinteresuotoji visuomenės dalis taip pat turi būti informuota apie stebėjimo, kuris vykdomas 
kompetentingai institucijai nusprendus duoti sutikimą vykdyti projektus, kurie turi didelį 
neigiamą poveikį aplinkai, rezultatus.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai vykdant stebėjimą pastebima, jog 
esama nenumatytų neigiamų padarinių, 
užsakovas privalo imtis taisomųjų 
veiksmų, t. y. vykdyti papildomas poveikio 
švelninimo ir (arba) kompensavimo 
priemones, kad tie padariniai būtų 
pašalinti. Užsakovo siūlomos tokių 
taisomųjų veiksmų priemonės skelbiamos 
visuomenei ir tvirtinamos kompetentingos 
institucijos, kuri užtikrina, kad jos būtų 
vykdomos. 

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu į naują PAV direktyvą įtraukti stebėseną. Siekiant išvengti, kad tokie ex-post
stebėsenos veiksmai patys netaptų savaiminiu tikslu, taip pat reikėtų nustatyti, kad tais 
atvejais, kai numatytos poveikio švelninimo ir kompensavimo priemonės pasirodo esančios 
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neveiksmingos, užsakovas turėtų pasirūpinti papildomais taisomaisiais veiksmais, kad būtų 
ištaisyti galimi nenumatyti neigiami projekto, kuriam buvo suteiktas leidimas, padariniai. 

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą visiems procedūros dalyviams svarbu nustatyti konkretų 
laikotarpį. Todėl svarbu nurodyti, kad bet koks trijų mėnesių termino pratęsimas gali būti 
suteikiamas tik ypatingais atvejais, atsižvelgiant į projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir 
apimtį, o pratęsimo priežastys turi būti oficialiai ir skaidriai nurodytos.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei, atlikus poveikio aplinkai 
vertinimą, per penkerius metus projektas 
nebuvo įgyvendintas, poveikio aplinkai 
vertinimas turi būti atnaujintas.

Or. it
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Pagrindimas

Poveikio aplinkai vertinimo kokybė pagrįsta šios procedūros metu surinktų duomenų 
patikimumu. Kaip Komisija ragino savo 2009 m. liepos 23 d. ataskaitoje dėl poveikio aplinkai 
direktyvos taikymo ir jos veiksmingumo (COM(2009) 378, 3.2.2 skirsnis), šiuo pakeitimu 
siekiama nustatyti maksimalų poveikio aplinkai procedūros metu surinktų duomenų galiojimo 
laikotarpį.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti 1 
dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti, kai kompetentinga institucija 
baigia projekto poveikio aplinkai 
vertinimą.

3. Kai kompetentinga institucija baigia 
projekto poveikio aplinkai vertinimą, 
valstybės narės taip pat gali nuspręsti 
1 dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti prieš priimant sprendimą duoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo 
neduoti.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kad valstybės narės, jei pageidauja, gali viešai paskelbti informaciją 
dėl poveikio aplinkai vertinimo prieš priimant sprendimą duoti sutikimą dėl planuojamo 
projekto.

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 a) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Šios direktyvos nuostatos neturi daryti 
įtakos kompetentingų institucijų 
pareigai laikytis nacionalinių įstatymų ir 
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kitų teisės aktų bei priimtos teisinės 
praktikos, susijusios su komercinių ir 
gamybinių paslapčių saugojimu, 
įskaitant intelektinę nuosavybę, bei su 
visuomenės interesų apsauga, jeigu jos 
atitinka Direktyvą 2003/4/EB.“

Or. it

Pagrindimas

Šios direktyvos nuostatos dėl prieigos prie informacijos poveikio aplinkai vertinimo metu turi 
būti suderintos su Direktyvos 2003/4/EB dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatomis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 b) Įterpiamas 10a straipsnis:
„10a straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus nacionalines 
nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatomos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.“

Or. it

Pagrindimas

Remiantis patirtimi žinoma, kad siekiant užtikrinti darnų ir veiksmingą direktyvos 
įgyvendinimą nacionalinių nuostatų pažeidimų atvejais valstybių narių teisinėse sistemose 
turi būti numatytos veiksmingos ir atgrasančios sankcijos, ypač interesų konfliktų ar 
korupcijos atvejais.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo [Europos Sąjungos leidinių biuro 
prašoma įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos]. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą ir dokumentą, kuriame 
paaiškinamos tų nuostatų ir šios direktyvos 
sąsajos.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šioje direktyvoje pateiktų nuostatų sudėtingumą, būtinas atitinkamas dvejų 
metų pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Projektams, dėl kurių prašymas leisti 
vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki
[Europos Sąjungos leidinių biuro 
prašoma įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir 
kurių aplinkos ataskaita, nurodyta 
Direktyvos 2011/92/ES 5 straipsnio 
1 dalyje, neatlikta ir nepateikta 
kompetentingoms institucijoms iki tos 
datos, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 
straipsniuose nurodyti įpareigojimai.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir išvengti pernelyg didelės naštos veiklos vykdytojams, kai 
poveikio aplinkai vertinimo procedūra jau yra pasistūmėjusi į priekį (jau yra pateikta 
aplinkos apsaugos ataskaita), turėtų būti leidžiama užbaigti šią procedūrą taikant šiuo metu 
galiojančias taisykles, kad pagal naujas taisykles nereikėtų visko pradėti iš pradžių.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 12 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
I priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) I priedo antraštė keičiama taip:
„4 STRAIPSNIO 1 DALYJE 
NURODYTI PROJEKTAI
(PROJEKTAI, KURIEMS PRIVALOMA 
TVARKA TAIKOMAS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMAS)“

Or. it

Pagrindimas

Kad tekstą būtų lengviau skaityti ir kad jį iš karto būtų galima suprasti, siūloma prie 
atitinkamų straipsnių patikslinti priedo dalyką.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 12 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
I straipsnio 14 a punktas (naujas) ir 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) I priede įterpiami 14a ir 14b punktai:
„14a. Naftos ir (arba) gamtinių dujų, 
suspaustų skalūnų sluoksniuose ar kitose 
tokio paties ar mažesnio pralaidumo ir 
poringumo nuosėdinėse uolienose, 
žvalgymas, vertinimas ir išgavimas 
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nepriklausomai nuo išgauto kiekio.
14b. Gamtinių dujų žvalgymas ir 
išgavimas iš anglies klodų, 
nepriklausomai nuo išgauto kiekio.“

Or. it

Pagrindimas

Šioje direktyvoje neatsižvelgiama į netradicinių angliavandenilių kasdieninės gavybos lygius. 
Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo jų daromo poveikio aplinkai atitinkamiems projektams 
nevykdomas privalomas PAV. Vadovaujantis atsargumo principu arba kaip reikalaujama 
2012 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje, siūloma į I priedą įtraukti netradicinius 
angliavandenilius (į pirmą punktą – skalūnų dujas ir skalūnų alyvą, uolienų porose 
susikaupusias dujas, į antrą punktą – anglies klodų metaną), kad atitinkamiems projektams 
visada būtų vykdomas PAV.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 12 c punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
II priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c) II priedo antraštė pakeičiama taip:

„4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTI 
PROJEKTAI (PROJEKTAI, KURIEMS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 
TAIKOMAS VALSTYBIŲ NARIŲ 
NUOŽIŪRA)“

Or. it

Pagrindimas

Kad tekstą būtų lengviau skaityti ir kad jį iš karto būtų galima suprasti, siūloma prie 
atitinkamų straipsnių patikslinti priedo dalyką.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 13 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II.A PRIEDAS. 4 STRAIPSNIO 3 
DALYJE NURODYTA INFORMACIJA

II.A PRIEDAS. 4 STRAIPSNIO 3 
DALYJE NURODYTA INFORMACIJA
(UŽSAKOVO PATEIKIAMA 
INFORMACIJA, SUSIJUSI SU II 
PRIEDE IŠVARDYTAIS PROJEKTAIS) 

Or. it

Pagrindimas

Kad tekstą būtų lengviau skaityti ir kad jį iš karto būtų galima suprasti, siūloma prie 
atitinkamų straipsnių patikslinti priedo dalyką.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 13 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimo reikšmingo siūlomo projekto 
poveikio aplinkai aprašymas, kai poveikį 
gali sukelti:

3. Galimo reikšmingo siūlomo projekto 
poveikio aplinkai aprašymas, ypač 
atsižvelgiant į:

Or. it

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 13 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 3 pastraipos -a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) riziką suinteresuotos gyventojų grupės 
sveikatai; 

Or. it

Pagrindimas

Būtų tinkama papildyti informaciją, kurią užsakovas privalo pateikti pradiniu atrankos 
procedūros etapu, ir į ją įtraukti poveikį žmogaus sveikatai. Be to, tą patį kriterijų Komisija 
įtraukė į III priedą, kuriame nurodyti atrankos kriterijai, į kuriuos kompetentinga institucija 
turi atsižvelgti, kad galėtų nuspręsti, ar turi būti vykdomas II priede išvardytų projektų 
poveikio aplinkai vertinimas.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 13 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 3 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) poveikį kraštovaizdžiui ir kultūros 
paveldui; 

Or. it

Pagrindimas

Būtų tinkama papildyti informaciją, kurią užsakovas privalo pateikti pradiniu atrankos 
procedūros etapu, ir į ją įtraukti poveikį kraštovaizdžiui ir kultūros paveldui. Be to, tuos 
pačius kriterijus Komisija įtraukė į III priedą, kuriame nurodyti atrankos kriterijai, į kuriuos 
kompetentinga institucija turi atsižvelgti, kad galėtų nuspręsti, ar turi būti vykdomas II priede 
išvardytų projektų poveikio aplinkai vertinimas.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 13 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 4 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagrindinių užsakovo apsvarstytų 
alternatyvų aprašymas, apibūdinant 
pagrindines pasirinkimo priežastis ir 
atsižvelgiant į galimą poveikį aplinkai. 

Or. it

Pagrindimas

Pagrindinių užsakovo tirtų alternatyvų aprašymas (net jei tai tik metmenys) turėtų taip pat 
būti pateikiamas vertinimo pradiniame, atrankos etape, siekiant kompetentingai institucijai 
suteikti visą su konkrečiu projektu susijusią informaciją. 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 14 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III PRIEDAS. 4 STRAIPSNIO 4 DALYJE 
NURODYTI ATRANKOS KRITERIJAI

III PRIEDAS. 4 STRAIPSNIO 4 DALYJE 
NURODYTI ATRANKOS KRITERIJAI
(KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS 
SPRENDŽIAMA, AR TURI BŪTI 
VYKDOMAS II PRIEDE IŠVARDYTŲ 
PROJEKTŲ POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMAS) 

Or. it

Pagrindimas

Kad tekstą būtų lengviau skaityti ir kad jį iš karto būtų galima suprasti, siūloma prie 
atitinkamų straipsnių patikslinti priedo dalyką.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 14 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 2 dalies c punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) teritorijas, kurioms valstybių narių teisės 
aktai suteikia saugomų teritorijų statusą;
„Natura 2000“ vietovėms, kurioms tokį 
statusą valstybės narės suteikė pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB ir Tarybos direktyvą 
92/43/EEB; teritorijas, saugomas pagal 
tarptautines konvencijas;

v) teritorijas, kurioms valstybių narių teisės 
aktai suteikia saugomų teritorijų statusą
arba kurioms taikomi apribojimai;
„Natura 2000“ vietovėms, kurioms tokį 
statusą valstybės narės suteikė pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB ir Tarybos direktyvą 
92/43/EEB; teritorijas, saugomas pagal 
tarptautines konvencijas;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad į vietovių, kuriose projekto vykdymo vieta turėtų būti ypač 
kruopščiai patikrinta vykdant pradinę atrankos procedūrą, sąrašą būtų įtrauktos vietovės, 
kurioms taikomi apribojimai, t. y. aplinkosauginiai apribojimai pagal nacionalinę teisę, visų 
pirma vadinamieji kraštovaizdžio apribojimai, tačiau taip pat hidrogeologiniai ir kt. 
apribojimai.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 14 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV PRIEDAS. 5 STRAIPSNIO 1 DALYJE 
NURODYTA INFORMACIJA

IV PRIEDAS. 5 STRAIPSNIO 1 DALYJE 
NURODYTA INFORMACIJA
(INFORMACIJA, KURIĄ UŽSAKOVAS 
PRIVALO PATEIKTI APLINKOS 
ATASKAITOJE)

Or. it

Pagrindimas

Kad tekstą būtų lengviau skaityti ir kad jį iš karto būtų galima suprasti, siūloma prie 
atitinkamų straipsnių patikslinti priedo dalyką.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 14 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projekto aprašymas, būtinai įskaitant: 1. Projekto aprašymas, atsižvelgiant į visus 
jo aspektus, būtinai įskaitant:

Or. it

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 14 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
rizikos ir avarijų rizikos, dėl kurių 
projektas gali būti pažeidžiamas, 
vertinimas ir, kai tinka, priemonių, kurių 
numatoma imtis siekiant išvengti tokios 
rizikos, aprašymas, taip pat priemonių, 
susijusių su pasirengimu ekstremaliosioms 
situacijoms ir reagavimu į jas (pvz., pagal 
Direktyvą 96/82/EB su pakeitimais 
reikalaujamų priemonių), aprašymas.

8. Gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
rizikos ir avarijų rizikos, dėl kurių 
projektas gali būti pažeidžiamas, 
vertinimas ir, kai tinka, priemonių, kurių 
numatoma imtis siekiant išvengti tokios 
rizikos, aprašymas, taip pat priemonių, 
susijusių su pasirengimu ekstremaliosioms 
situacijoms ir reagavimu į jas (pvz., pagal
2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2012/18/ES dėl didelių, 
su pavojingomis cheminėmis medžiagomis 
susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš 
dalies keičiančią ir vėliau panaikinančią 
Tarybos direktyvą 96/82/EB1), aprašymas.

___________________
1 OL L 197, 2012 7 24, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiama atnaujinta nuoroda į Seveso III direktyvą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nors atrodo, kad Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV direktyva) nėra labai svarbi, iš tikrųjų ji yra Europos Sąjungos 
aplinkos politikos „karūnos brangakmenis“. Į direktyvos taikymo sritį patenka apie 200 
projektų tipų – nuo tiltų, uostų statybos, greitkelių tiesimo ir atliekų šalinimo iki intensyvaus 
naminių paukščių ar kiaulių auginimo.1.

PAV direktyva nustato paprastą, bet itin svarbų „pagrįsto sprendimo“ principą: prieš 
suteikiant leidimą vykdyti viešą ar privatų projektą, kuris gali daryti poveikį aplinkai, 
valstybių narių kompetentingos institucijos yra teisiškai įpareigotos surinkti reikiamą 
informaciją, kad būtų galima atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 

Galiojanti Direktyva 2011/92/ES, nors iš esmės yra procedūrinio pobūdžio, siekia užtikrinti 
aplinkosauginį projektų, kurie patenka į jos taikymo sritį, tvarumą. Tokie projektai suskirstyti 
į dvi kategorijas: tokius, kuriems dėl jų konkrečių savybių atliekamas privalomas PAV (I 
priedas), ir tokius, kuriems turi būti atliktas poreikių vertinimas (atrankos procedūra – II 
priedas).

Per 28 direktyvos taikymo metus, ji buvo įgyvendinama gana sėkmingai aplinkos apsaugos 
vertinimo principų derinimo Europos lygiu aspektu, tačiau ji buvo tik tris kartus nežymiai 
pakeista 2, nors politinės, teisinės ir techninės aplinkybės gerokai pasikeitė. Be to, buvo 
išaiškinti kai kurie trūkumai, dėl kurių kilo daug teisinių ginčų tiek nacionaliniu lygmeniu tiek 
Teisingumo Teisme. Galiausiai, pastaraisiais metais Teisingumo Teismas paaiškino kai 
kuriuos straipsnius, pavyzdžiui patikslino, kad namų griovimas turi būti įtrauktas į projekto 
apibrėžtį (byla C-50/09).

Siekdama išspręsti nurodytas problemas ir suderinti direktyvos tekstą su naujais Sąjungos 
politikos prioritetais, pvz., dirvožemio apsaugos strategija, efektyvesnio išteklių panaudojimo 
Europoje veiksmų planu ir strategija „Europa 2020“, Komisija parengė šį pasiūlymą dėl PAV 
direktyvos peržiūros.

Vadovaujantis Sąjungos prioritetais į pasiūlymą kaip veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti 
vertinant projekto poveikį aplinkai, įtraukta bioįvairovė, gamtos išteklių panaudojimas, 
klimato kaita, tai pat stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių rizika. Taip pat pasiūlyme 
nurodoma, kad svarstant projektus reikia atsižvelgti į tai, ar jie suderinami su kitais projektais 
ar veikla, siekiant išvengti žalingos darbų padalijimo į kelis vienetus praktikos ir sumažinti jų 
poveikį aplinkai.

Kalbant apie atrankos procedūrą pasiūlymo tikslas yra garantuoti, kad remiantis konkrečia 
užsakovo informacija, pateikta kompetentingoms institucijoms (priedas II.A), PAV būtų 
atliekamas tik tiems projektams, kurių poveikis aplinkai yra didelis. Be to, Komisija siūlo 
išplėsti atrankos kriterijų, kuriais grindžiamas atrankos sprendimas, sąrašą ir nustatyti trijų 
                                               
1 Remiantis Komisijos poveikio vertinimu, Sąjungoje kiekvienais metais būtų atliekama nuo 15 000 iki 26 000 
PAV, nuo 27 000 iki 33 800 atrankos procedūrų, o nuo 1 370 iki 3 380 atrankų rezultatai yra teigiami.
2 Pradinė Direktyva 85/337/EEB buvo pakeista direktyvomis 97/11/EB, 2003/35/EB ir 2009/31/EB, kurios 
kodifikuotos Direktyva 2011/92/ES.-{}-
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mėnesių sprendimo priėmimo terminą (jis gali būti pratęstas dar trims mėnesiams). 

Kalbant apie informacijos kokybę Komisija siūlo, kad kompetentingos institucijos, 
suderinusios su užsakovu, nustatytų į aplinkos ataskaitą įtraukiamos informacijos taikymo 
sritį ir išsamumo lygį (vadinamasis taikymo srities arba poreikio vertinimo ribojimas). Be to, 
nustatomas privalomas projektui tinkamų alternatyvų vertinimas ir privaloma stebėsena po 
PAV tuo atveju, kai projektas daro didelį neigiamą poveikį aplinkai. 

Siekdama supaprastinti administracines procedūras Komisija siūlo nustatyti aiškius visų PAV 
etapų terminus, nustatyti minimalų ir maksimalų viešų konsultacijų ir galutinio sprendimo 
priėmimo terminą, valstybėse narėse taikyti PAV „vieno langelio principą“, kad būtų galima 
suderinti procedūrą su galimais poveikio aplinkai vertinimais, kurie vykdomi pagal kitus 
teisės aktus, pavyzdžiui direktyva dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, Vandens pagrindų 
direktyva ar Buveinių. 

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad būtina visoje Sąjungoje taikyti tikrai tvarų plėtros modelį ir 
visiškai bei įtikinamai remia Komisijos pasiūlymą. Pasiūlytais pakeitimais siekiama iš esmės 
sustiprinti pasiūlymą, kad įtraukus tam tikras priemones jis būtų dar veiksmingesnis ir kad jį 
būtų lengviau perkelti į nacionalinius teisės aktus, tai pat kad jį įgyvendinant būtų galima 
veiksmingiau pasiekti aplinkos apsaugos tikslus. Toliau pateikiami pagrindiniai pasiūlytų 
pakeitimų punktai. 

Visuomenės įtraukimas

Pagal Orhuso Konvenciją siekiama sustiprinti suinteresuotosios visuomenės dalies vaidmenį 
visais procedūros etapais. Remiantis gero valdymo taisyklėmis, reikalingas dialogas tarp 
suinteresuotųjų subjektų ir aiški bei skaidri procedūra, kuri skatintų suinteresuotos 
visuomenės dalies suvokimą apie svarbių projektų įgyvendinimą. Taip būtų stiprinama 
parama priimtiems sprendimams ir sumažėtų teisinių ginčų, su kuriais nuolat susiduria 
valstybės narės, jei nesidalijama informacija dėl projekto, kiekis ir išlaidos.

Interesų konfliktai

Visos PAV procedūros patikimumas yra niekinis, jei nėra aiškiai numatytų normų, 
padedančių išvengti sudėtingo interesų konflikto klausimo. Pranešėjas asmeniškai pastebėjo, 
kad kai kuriais atvejais, nepaisant oficialaus kompetentingų institucijų ir užsakovo atskyrimo, 
ypač kai šis yra viešasis subjektas, dažnai nėra aiškiai atskirtas šių dviejų subjektų vaidmuo, o 
tai reiškia, kad vertinimo objektyvumas kelia abejonių. Todėl turi būti užtikrinta visiška 
kompetentingos institucijos nepriklausomybė nuo užsakovo.

Taisomieji veiksmai

Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui dėl neigiamą poveikį aplinkai darančių 
projektų ex-post stebėsenos, tačiau mano, kad būtina įpareigoti užsakovą imtis atitinkamų 
taisomųjų veiksmų tuo atveju, jeigu iš stebėsenos rezultatų paaiškėtų, kad numatytos projekto 
prevencinės ir kompensacinės priemonės yra neveiksmingos.

Aplinkos apsaugos ataskaitų rengimas ir tikrinimas
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Pranešėjo manymu, visų pirma labai svarbu užtikrinti, kad aplinkos apsaugos ataskaitą 
patikrintų visiškai nepriklausomi ir atitinkamos techninės kompetencijos aplinkosaugos 
ekspertai. Kalbant apie Komisijos pasiūlytą ekspertų akreditavimo sistemą, pranešėjas, nors ir 
pritaria tikslui užtikrinti patikros kokybę, mano, kad valstybėms narėms tokią sistemą būtų 
sunku taikyti, ir siūlo jos atsisakyti. 

Teisinis tikrumas

Siekiant užtikrinti būtiną teisinį tikrumą, pranešėjas siūlo, remiantis JT Biologinės įvairovės 
konvencija, pateikti aiškią biologinės įvairovės apibrėžtį, kad būtų suprantama, jog ji apima 
visas floros ir faunos rūšis ir kad išimtys galimos tik išskirtiniais atvejais. Dėl naujų PAV 
taisyklių įsigaliojimo pranešėjas mano, kad tokiais atvejais, kai procedūra jau įsibėgėjusi (yra 
pateikta aplinkos apsaugos ataskaita), reikėtų sudaryti sąlygas užbaigti ją pagal galiojančius 
teisės aktus.

Skalūnų dujos

Pranešėjo nuomone, vadovaujantis atsargumo principu ir kaip to reikalaujama 2012 m. 
lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos
poveikio aplinkai, į direktyvos I priedą būtina įtraukti vadinamuosius netradicinius 
angliavandenilius, kad būtų sistemingai vykdomi žvalgymo ir gavybos projektų PAV. Į 
galiojančioje direktyvoje numatytas gamybos ribas nėra įtrauktas per dieną išgaunamas šių 
dujų ir alyvos kiekis, todėl tokiems projektams nėra privalomas PAV.

* * *
Siekiant plėtoti ekologišką ekonomiką reikia užtikrinti Europoje įgyvendinamų projektų 
tvarumą, taip pat juos rengti ir įgyvendinti atsižvelgiant į jų įtaką efektyviam išteklių
naudojimui, klimato kaitai ir biologinės įvairovės nykimui, ypač kai kalbama apie didžiuosius 
infrastruktūros projektus. 

Kad būtų galima kuo greičiau priimti naują PAV direktyvą, reikia pereiti nuo žodžių prie 
darbų ir suteikti Europos Sąjungai labai svarbią veiklos priemonę, padėsiančią įveikti 
pasaulinius XXI amžiaus iššūkius.

* * *
Pranešėjas palankiai įvertino daugelį pasiūlymų, kuriuos jam pateikė šešėliniai pranešėjai ir 
kolegos iš Europos Parlamento. Pranešėjas ir su juo dirbantis personalas sulaukė pasiūlymų iš: 
AK EUROPA, WKÖ, „Justice and Environment“, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, 
EPF, EDISON, OGP, EURELECTRIC ir NEEIP; jis taip pat susitiko su Lietuvos ir 
Nyderlandų vyriausybių atstovais, Regionų komiteto bei Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto pranešėjais, organizacijų, tokių kaip „Friends of the Earth Europe“, „Confindustria“, 
ENEL, MEDEF, „Birdlife International“, EPF, „Eurochambres“, „IMA-Europe“, TERNA, 



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

LT

atstovais. Pranešėjas ypač dėkoja Matteo Ceruti, Stefano Lenzi iš „WWF Italia“ ir Marco 
Stevaninui. Pranešėjas yra vienintelis asmuo, atsakingas už pasiūlymus, kuriuos jis nusprendė 
įtraukti į šį pranešimo projektą.


