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PR_COD_1amCom

Znaczenie użytych symboli

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2012)0628),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0367/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego z dnia 
13 lutego 2013 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki oraz 
Komisji Petycji (A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie pokazało, 
ze w przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów 
dyrektywy 2011/92/UE może mieć 
negatywne skutki, a zatem należy 
wprowadzić przepis upoważniający 
państwa członkowskie do niestosowania 
się do tej dyrektywy w stosownych 
sytuacjach.

(13) Doświadczenie pokazało, 
że w zakresie reakcji na przypadki obrony 
cywilnej przestrzeganie przepisów 
dyrektywy 2011/92/UE może mieć 
negatywne skutki, a zatem należy 
wprowadzić przepis upoważniający 
państwa członkowskie do niestosowania 
się do tej dyrektywy w stosownych 
sytuacjach w projektach, których celem 
jest wyłącznie reakcja na takie przypadki 
obrony cywilnej w celu ochrony życia 
ludzkiego i środowiska przed szkodami 
spowodowanymi przez klęski żywiołowe 
lub katastrofy spowodowane przez 
człowieka.

Or. it

Uzasadnienie

Należy uniknąć nieuzasadnionego korzystania z odstępstw od dyrektywy OOŚ, które były 
często praktykowane w przeszłości przez niektóre państwa członkowskie. Proponowane 
brzmienie ma na celu wyjaśnienie i określenie zakresu przypadków obrony cywilnej, w razie 
których państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, aby nie poddać ocenie skutków na 
środowisko przedsięwzięć, których celem jest jedynie reakcja na poważne przypadki obrony 
cywilnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Doświadczenie pokazało, 
że konieczne jest wprowadzenie jasnych 
przepisów w celu uniknięcia konfliktów 
interesów, które mogą zrodzić się 
pomiędzy wykonawcą przedsięwzięcia 
poddanego ocenie oddziaływania na 
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środowisko a właściwymi organami, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f) 
dyrektywy 2011/92/UE. W szczególności 
właściwe organy nie powinny być 
jednocześnie wykonawcą, ani nie powinny 
pozostawać w jakimkolwiek stosunku 
zależności lub podporządkowania 
względem wykonawcy. Z tych samych 
powodów, należy zapewnić, aby organ,
który został wyznaczony jako organ 
właściwy na podstawie dyrektywy 
2011/92/UE, nie mógł odgrywać tej roli w 
stosunku do przedsięwzięć podlegających 
ocenie oddziaływania na środowisko, 
których sam jest wykonawcą.

Or. it

Uzasadnienie

Doświadczenie niektórych państw członkowskich pokazało, że konieczne jest wprowadzenie 
konkretnych przepisów, aby położyć kres poważnemu zjawisku konfliktu interesów w celu 
zapewnienia skutecznej realizacji celu procedury oceny oddziaływania na środowisko: 
właściwe organy odpowiedzialne za przeprowadzanie oceny w żadnym przypadku nie mogą 
być jednocześnie wykonawcą ani nie mogą pozostawać w stosunku zależności lub 
podporządkowania wobec wykonawcy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
projektu na środowisko, które musi składać 
wykonawca, powinno zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego projektu, w tym 
prawdopodobne zmiany stanu środowiska 
naturalnego w przypadku gdyby projekt nie 
został zrealizowany (scenariusz 
odniesienia), co pozwoli podnieść jakość 
procedury oceny i umożliwi uwzględnianie 
kwestii dotyczących środowiska na 
wczesnym etapie opracowania projektu.

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
projektu na środowisko, które musi składać 
wykonawca, powinno zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego projektu, w tym 
prawdopodobne zmiany stanu środowiska 
naturalnego w przypadku gdyby projekt nie 
został zrealizowany (scenariusz 
odniesienia), co pozwoli podnieść jakość 
procedury oceny porównawczej i umożliwi 
uwzględnianie kwestii dotyczących 
środowiska na wczesnym etapie 
opracowania projektu, aby umożliwić
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wybór bardziej zrównoważony i przyjazny 
dla środowiska.

Or. it

Uzasadnienie

Celem oceny możliwych rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego 
projektu jest umożliwienie dokonania porównawczego, świadomego wyboru alternatywy 
bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy dołożyć starań, aby dane i 
informacje zawarte w sprawozdaniach o 
oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z 
załącznikiem IV do dyrektywy 
2011/92/UE, były kompletne i miały 
odpowienio wysoką jakość. Aby uniknąć 
powielania oceny, państwa członkowskie 
powinny uwzględnić fakt, że oceny 
oddziaływania na środowisko mogą by 
prowadzone na różnych szczeblach lub za 
pomocą różnych instrumentów.

(19) Właściwe jest dołożenie starań, aby 
dane i informacje zawarte w 
sprawozdaniach o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z załącznikiem IV do 
dyrektywy 2011/92/UE, były kompletne i 
miały odpowiednio wysoką jakość. 

Or. it

Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, w której to wykonawca wyklucza obowiązkowe włączenie do 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko alternatyw dla proponowanego projektu na 
podstawie prostego założenia, że ocena alternatyw powinna być prowadzona na poziomie 
planowania.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Właściwe jest, aby zapewnić, że 
eksperci, którzy weryfikują sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko posiadają, 
dzięki swoim kwalifikacjom 
i doświadczeniu, niezbędne kompetencje 
techniczne do wykonywania zadań 
określonych w dyrektywie 2011/92/UE, 
w sposób naukowo obiektywny 
i całkowicie niezależnie od wykonawcy 
i samych właściwych organów.

Or. it

Uzasadnienie

Absolutna niezależność ekspertów wyznaczonych przez właściwe organy w celu 
zweryfikowania informacji zawartych w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko jest 
warunkiem koniecznym zapewnienia jakości OOŚ. Kontrola taka powinna być 
przeprowadzana w sposób naukowo obiektywny i nie powinna podlegać jakiejkolwiek 
ingerencji lub wpływom.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazane jest wprowadzenie 
wspólnych minimalnych wymogów w 
zakresie monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków budowy lub 
eksploatacji w ramach projektów w celu 
zapewnienia wspólnego podejścia we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
zagwarantowania, aby po wdrożeniu 
środków łagodzących i kompensacyjnych 
nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, 
które początkowo przewidziano. Takie 
monitorowanie nie powinno powielać ani 

(21) Wskazane jest wprowadzenie 
wspólnych minimalnych wymogów w 
zakresie monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków realizacji lub 
eksploatacji w ramach przedsięwzięć w 
celu zapewnienia wspólnego podejścia we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
zagwarantowania, aby po wdrożeniu 
środków łagodzących i kompensacyjnych 
nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, 
które początkowo przewidziano. Takie 
monitorowanie nie powinno powielać ani 
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uzupełniać działań w zakresie 
monitorowania wymaganych na podstwie
innych przepisów unijnych.

uzupełniać działań w zakresie 
monitorowania wymaganych na podstawie
innych przepisów unijnych. Jeśli wyniki 
monitorowania wskazują na obecność 
nieprzewidzianych niekorzystnych 
skutków, należy zapewnić odpowiednie 
działania naprawcze w postaci 
dodatkowych środków łagodzących lub 
kompensacyjnych.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie monitorowania do nowej dyrektywy OOŚ jest bardzo ważne. W celu 
zapobieżenia sytuacji, kiedy takie działania kontroli ex post są celem samym w sobie, 
konieczne jest zapewnienie, że w przypadku gdy środki łagodzące i kompensacyjne są 
nieskuteczne, wykonawca zobowiązany jest przejąć odpowiedzialność za dalsze działania 
zaradcze w celu skorygowania ewentualnych niekorzystnych skutków nieprzewidzianych w 
przedsięwzięciu, na które udzielono zezwolenia. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy wprowadzić harmonogramy
różnych etapów oceny oddziaływania 
projektów na środowisko, co pomoże 
podnieść skuteczność podejmowania 
decyzji i zwiększyć pewność prawną, przy 
uwzględnieniu charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
proponowanego projektu. Takie 
harmonogramy nie powinny w żadnym 
wypadku powodować naruszenia wysokich 
norm ochrony środowiska, w szczególności 
tych, które wynikają z innych przepisów 
unijnych dotyczących środowiska, a także 
utrudniać skutecznego udziału 
społeczeństwa ani dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

(22) Wskazane jest określenie ram 
czasowych różnych etapów oceny 
oddziaływania projektów na środowisko, 
co zachęci do podniesienia skuteczności
podejmowania decyzji i zwiększy pewność 
prawną, przy uwzględnieniu charakteru, 
stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości 
proponowanego projektu. Takie ramy 
czasowe nie powinny w żadnym wypadku 
powodować naruszenia wysokich norm 
ochrony środowiska, w szczególności tych, 
które wynikają z innych przepisów 
unijnych dotyczących środowiska, a także 
utrudniać skutecznego udziału 
społeczeństwa ani dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, a ewentualne 
przedłużenie ram czasowych powinno być 
dopuszczone jedynie w wyjątkowych 
przypadkach.
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Or. it

Uzasadnienie

Jasne określenie ram czasowych jest ważne, aby zagwarantować pewność prawną wszystkim 
podmiotom w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Dlatego właściwe jest, aby 
ustalić, że ewentualne przedłużenie ram czasowych dopuszcza się jedynie w wyjątkowych 
przypadkach.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Progi produkcyjne przewidziane dla 
ropy naftowej i gazu ziemnego w 
załączniku I do dyrektywy 2011/92/UE nie 
uwzględniają specyfiki poziomów dziennej 
produkcji niekonwencjonalnych 
węglowodorów, które często są bardzo 
zmienne i niższe. W rezultacie, mimo ich 
wpływu na środowisko, przedsięwzięcia 
dotyczące tych węglowodorów nie 
podlegają obowiązkowej ocenie 
oddziaływania. Zgodnie z zasadą 
ostrożności, na podstawie rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 
21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu 
działalności wydobywczej gazu łupkowego 
i oleju łupkowego na środowisko 
(P7_TA(2012)0443), należy wprowadzić 
niekonwencjonalne węglowodory (gaz i 
olej łupkowy, gaz zamknięty, metan z 
pokładów węgla) określone według ich 
charakterystyki geologicznej, do 
załącznika I do dyrektywy 2011/92/UE, 
niezależnie od wydobywanej ilości, aby 
projekty związane z takimi 
węglowodorami były systematycznie 
poddawane ocenie oddziaływania na 
środowisko.

Or. it



PR\932755PL.doc 11/47 PE508.221v01-00

PL

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa nie uwzględnia poziomu codziennej eksploatacji węglowodorów 
niekonwencjonalnych. W związku z tym odpowiednie projekty nie podlegają obowiązkowi 
stosowania OOŚ pomimo ich wpływu na środowisko. Na podstawie zasady ostrożności i 
zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 21 listopada 
2012 r. proponuje się włączenie niekonwencjonalnych węglowodorów (gaz i olej łupkowy 
oraz gaz zamknięty do punktu pierwszego, natomiast metan z pokładów węgla do punktu 
drugiego) do załącznika I, tak aby odpowiednie projekty były systematycznie objęte kontrolą 
na mocy OOŚ.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Nowe przepisy powinny również mieć 
zastosowanie do projektów, w odniesieniu 
do których wniosek o zezwolenie na 
inwestycję został złożony przed terminem 
transpozycji, ale ocena ich oddziaływania 
na środowisko nie zakończyła się przed tą 
datą.

(24) Nowe przepisy powinny również mieć 
zastosowanie do przedsięwzięć, w 
odniesieniu do których wniosek o 
zezwolenie na inwestycję został złożony 
przed terminem transpozycji, ale 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko nie zostało złożone przed tą 
datą.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej i uniknięcia nadmiernych obciążeń dla podmiotów 
gospodarczych, w przypadku gdy procedura oceny oddziaływania na środowisko jest już na 
zaawansowanym etapie, a sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało już złożone, 
powinna ona zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami, 
bez potrzeby jej ponownego wszczynania zgodnie z nowymi zasadami.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu dostosowania kryteriów 
wyboru oraz informacji, które należy 
podawać w sprawozdaniu o oddziaływaniu 

(26) W celu dostosowania kryteriów 
wyboru oraz informacji, które należy 
podawać w sprawozdaniu o oddziaływaniu 
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na środowisko, do postępu 
technologicznego i odpowiednich praktyk, 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny być przekazane Komisji w 
odniesieniu do załączników II.A, III i IV 
dyrektywy 2011/92/UE. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

na środowisko, do postępu 
technologicznego i odpowiednich praktyk, 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny być przekazane Komisji w 
odniesieniu do załączników II.A, III i IV 
dyrektywy 2011/92/UE. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. it

(Patrz poprawka do motywu 27)

Uzasadnienie

Techniczna poprawka w celu dostosowania brzmienia motywu do najnowszych praktyk.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. it

(Patrz poprawka do punktu 26)
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ, 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka lingwistyczna do wersji włoskiej, zwrot „ sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko” jest konsekwentnie stosowany w całym wniosku.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się następującą 
definicję:
„ga) „różnorodność biologiczna” oznacza 
różnorodność wśród organizmów żywych 
różnego pochodzenia, w szczególności 
wszystkich gatunków flory i fauny oraz 
ich siedlisk, ekosystemów lądowych, 
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morskich i innych wodnych ekosystemów 
oraz zespołów ekologicznych, których są 
częścią, w tym różnorodność w obrębie 
gatunku, pomiędzy gatunkami oraz 
ekosystemami.

Or. it

Uzasadnienie

W pełni popiera się zasadę, zgodnie z którą konieczne jest przeprowadzenie oceny znaczących 
skutków bezpośrednich i pośrednich projektu na różnorodność biologiczną. Dla jasności 
prawnej proponuje się zatem wyjaśnienie definicji różnorodności biologicznej na podstawie 
art. 2 konwencji ONZ o różnorodności biologicznej.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających jako 
jedyny cel obronę narodową lub obronę 
cywilną, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele.

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do projektów mających jako 
jedyny cel obronę narodową lub reakcję na
obronę cywilną w celu ochrony życia 
ludzkiego i środowiska przed szkodami 
spowodowanymi klęskami żywiołowymi 
lub katastrofami z winy człowieka, jeżeli 
uważają, że takie zastosowanie miałoby 
niekorzystny wpływ na te cele

Or. it

Uzasadnienie

Należy uniknąć nieuzasadnionego korzystania z odstępstw od dyrektywy OOŚ, które były 
często praktykowane w przeszłości przez niektóre państwa członkowskie. Proponowane 
brzmienie ma na celu wyjaśnienie i określenie zakresu przypadków obrony cywilnej, w 
przypadku których państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, aby nie poddać ocenie 
skutków na środowisko projektów, których celem jest jedynie reakcja na poważne przypadki 
obrony cywilnej. Przywraca się słowa „reakcja na obronę cywilną", których brakuje w wersji 
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włoskiej.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć, których 
szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte 
specjalnym aktem ustawodawstwa 
krajowego, pod warunkiem że cele 
niniejszej dyrektywy, łącznie z 
dostarczeniem informacji, są osiągane w 
procedurze ustawodawczej. Co dwa lata od 
daty podanej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o każdym trybie 
realizacji niniejszego przepisu.

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do projektów, których 
szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte 
specjalnym aktem ustawodawstwa 
krajowego, pod warunkiem że cele 
niniejszej dyrektywy, w tym cele 
dostarczania informacji, konsultacji 
społecznych i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, są osiągane w procedurze 
ustawodawczej. Co dwa lata od daty 
podanej w art. 2 ust. 1 dyrektywy XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o każdym przypadku 
zastosowania niniejszego przepisu.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 
kwestie takie jak konsultacje społeczne i możliwość skorzystania z drogi sądowej należy 
włączyć do warunków koniecznych do zwolnienia z oceny oddziaływania na środowisko w 
rozumieniu dyrektywy OOŚ projektów, które szczegółowo określa przyjęty krajowy akt 
prawny.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zostaje dodany następujący ust. 4a 
w brzmieniu:
„4a Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ lub organy w celu 
zapewnienia pełnej niezależności w 
wykonywaniu zadań powierzonych im na 
mocy niniejszej dyrektywy. 
W szczególności właściwy organ lub 
właściwe organy powinny być wyznaczone 
w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek 
stosunków zależności, połączenia lub 
podporządkowania między nimi lub ich 
komponentami a wykonawcą. Właściwy 
organ nie może wykonywać swoich 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy w stosunku do projektu, 
którego sam jest wykonawcą.”

Or. it

Uzasadnienie

Doświadczenie niektórych państw członkowskich pokazało, że konieczne jest wprowadzenie 
konkretnych przepisów, aby położyć kres poważnemu zjawisku konfliktu interesów w celu 
zapewnienia skutecznej realizacji celu procedury oceny oddziaływania na środowisko: 
właściwe organy odpowiedzialne za przeprowadzanie oceny nie mogą w żadnym przypadku 
być jednocześnie wykonawcą lub pozostawać w stanie uzależnienia lub podporządkowania 
wobec wykonawcy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez kilka organów, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów 

W ramach skoordynowanej procedury 
właściwy organ koordynuje różne 
indywidualne oceny wymagane 
odpowiednimi przepisami unijnymi i 
sporządzane przez różne organy, z 
zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
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zawartych w innych stosownych aktach 
prawodawstwa unijnego. 

zawartych w innych stosownych aktach 
prawodawstwa unijnego 

Or. it

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 ustęp 3 akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje z państwami 
członkowskimi i dostarcza im niezbędnej 
pomocy przy określaniu i prowadzeniu 
skoordynowanych lub wspólnych 
procedur, o których mowa w niniejszym 
artykule.

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe jest, aby Komisja dostarczyła wszelkiej niezbędnej pomocy w celu skutecznej 
organizacji skoordynowanych i wspólnych procedur przez państwa członkowskie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa 
członkowskie mogą w wyjątkowych 
przypadkach wyłączyć określone 
przedsięwzięcie w całości lub w części 
spod przepisów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.



PE508.221v01-00 18/47 PR\932755PL.doc

PL

W takim przypadku państwa 
członkowskie:
–a) przeprowadzają konsultacje społeczne 
wśród zainteresowanej społeczności;
a) rozważają, czy właściwa byłaby inna 
forma oceny;
b) udostępniają zainteresowanej 
społeczności informacje uzyskane w 
drodze  innych form oceny, o których 
mowa w lit. a), informacje odnoszące się 
do decyzji o wyłączeniu oraz powodów 
jego przyznania;
c) informują Komisję przed udzieleniem 
zezwolenia o przyczynach 
uzasadniających przyznanie wyłączenia i 
przekazują jej informacje, które, w 
odpowiednim przypadku, udostępniają 
swoim obywatelom.
Komisja przesyła niezwłocznie 
otrzymane dokumenty innym państwom 
członkowskim.
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie rocznie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
ustępu.”

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją z Aarhus poprawka wprowadza konsultacje społeczne jako pierwszy 
warunek, którego państwa członkowskie muszą przestrzegać, o ile zdecydują się na 
zwolnienie danego projektu, w całości lub w części, z podlegania przepisom niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko 
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polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu 
we właściwy sposób, dla każdego 
indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 
4—11, bezpośrednich i pośrednich 
znaczących skutków przedsięwzięcia dla:

polega na określeniu, szczegółowym 
opisaniu i ocenieniu we właściwy sposób, 
dla każdego indywidualnego przypadku i 
zgodnie z art. 4—11, bezpośrednich i 
pośrednich znaczących skutków 
przedsięwzięcia, rozpatrywanego w 
całości, dla: 

Or. it

Uzasadnienie

Formalny wymóg, by opisać projekt i jego skutki w całości i szczegółowo, jest wprowadzany 
w różnych częściach tekstu w celu uniknięcia jednej ze „sztuczek” stosowanych przez 
wykonawców w celu obejścia prawidłowej procedury oceny oddziaływania: podziału działań 
na partie w celu pomniejszenia lub zmniejszenia zidentyfikowanego wpływu na środowisko.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gruntów, gleb, podglebia, wód, 
powietrza, zmiany klimatu;

Or. it

Uzasadnienie

Doświadczenie wykazało, że nie wystarczy stwierdzić, że w ocenie oddziaływania należy 
określić znaczące skutki projektu dla gleby i wody, aby skutecznie chronić wgłębne warstwy 
wodonośne przed zanieczyszczeniami. Dlatego proponujemy, aby w tekście wśród czynników 
środowiskowych, które należy uwzględnić w ocenie, zamieścić podglebie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem, w stosowanych
przypadkach, wyników badań, wstępnych 
weryfikacji lub ocen skutków dla 
środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. 
Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 
zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 
podanych przez wykonawcę i z 
uwzględnieniem wszelkich uwag 
społeczeństwa i zainteresowanych władz 
lokalnych a, w stosownych przypadkach, 
wyników badań, wstępnych weryfikacji lub 
ocen skutków dla środowiska, 
przeprowadzonych na podstawie innych 
przepisów unijnych. Decyzja podjęta na 
podstawie ust. 2:

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją z Aarhus właściwy organ musi zapewnić przejrzystość procesu 
podejmowania decyzji. Dlatego społeczeństwo i władze lokalne muszą zostać zaangażowanie 
od samego początku, na wstępnym etapie procedury preselekcji. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest udostępniana publicznie. d) jest udostępniana publicznie

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka lingwistyczna do wersji włoskiej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 
podstawie ust. 2 w terminie trzech 
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie 
zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 
że wykonawca przedstawił wszystkie 
wymagane informacje. W zależności od 
charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i 
wielkości przedsięwzięcia rozpatrywanego 
w całości właściwy organ może wyjątkowo 
przedłużyć ten termin o kolejne trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę na piśmie o 
powodach takiego przedłużenia i o 
przewidywanej dacie podjęcia decyzji, 
udostępniając społeczeństwu informacje, 
o których mowa w art. 6 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Pewność prawna dotycząca terminów musi zostać zagwarantowana: decyzja o przedłużeniu 
okresu trzech miesięcy może być więc możliwa jedynie w przypadkach o wyjątkowym 
charakterze i oficjalnie przekazana w formie pisemnej w celu zagwarantowania przejrzystości 
procedury, zgodnie z konwencją z Aarhus.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 

1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 



PE508.221v01-00 22/47 PR\932755PL.doc

PL

wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane 
na innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV. 

wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
rozwiązań alternatywnych dla 
zaproponowanego przedsięwzięcia. 
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV. 

Or. it

Uzasadnienie

Tekst proponowany do usunięcia może skutkować wyłączeniem obowiązkowego włączenia do 
sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko alternatyw dla proponowanego projektu w 
oparciu o proste stwierdzenie wykonawcy, że ocena alternatyw powinna zostać 
przeprowadzona na szczeblu planowania. To mogłoby spowodować ryzyko obejścia tego 
bardzo znaczącego etapu procedury, jak to przyznaje sama Komisja w swoim sprawozdaniu w 
sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ z 23.7.2009 (COM(2009)0378, sekcja 
3.2.2).

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Możliwości te, w tym ocena skutków 
braku realizacji przedsięwzięcia 
(scenariusz bazowy), pozwalają na 
przeprowadzenie analizy porównawczej 
różnych proponowanych rozwiązań, aby 
umożliwić wybór alternatywy bardziej 
zrównoważonej i przyjaznej dla 
środowiska.
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Or. it

Uzasadnienie

Należy zawrzeć w przepisie informację, że celem oceny możliwych rozsądnych rozwiązań 
alternatywnych wobec proponowanego projektu jest umożliwienie dokonania 
porównawczego, świadomego wyboru alternatywy bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla 
środowiska (jak to zostało prawidłowo przewidziane w ust. 2 załącznika IV). Proponowane 
sformułowanie wyjaśnia, że ocena tych alternatyw musi również zawierać ocenę „scenariusza 
bazowego” lub „opcji zerowej”, czyli braku realizacji przedsięwzięcia.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organami, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala
zakres i poziom szczegółowości 
informacji, które wykonawca musi podać 
w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on: 

 Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka lingwistyczna do wersji włoskiej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów, o 

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów, o których mowa w 
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których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.

ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy 
organ może następnie zwracać się o 
dodatkowe informacje wyłącznie w 
przypadku wystąpienia nowych 
okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia. 

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązkowe wprowadzenie systemu akredytacji ekspertów posiadających kwalifikacje 
techniczne może sprawić państwom członkowskim, jak i podmiotom gospodarczym, które 
często posiadają już odpowiednie kwalifikacje wewnętrzne, znaczne trudności związane z jego 
stosowaniem.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów i 

Or. it

Uzasadnienie

Na potrzeby jakości sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, a także ze względu na 
uchylenie systemu akredytacji, pożądane jest, aby zarówno opracowywanie, jaki i weryfikacja 
sprawozdania prowadzone były przez ekspertów posiadających kwalifikacje techniczne.

Poprawka 30

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



PR\932755PL.doc 25/47 PE508.221v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ dopilowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych. 

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko zostało zweryfikowane przez 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów lub komitety ekspertów 
krajowych. 

Or. it

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i

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

kwalifikacje techniczne ekspertów (np. 
wymagane kwalifikacje i doświadczenie, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie. W każdym razie, 
eksperci posiadający kwalifikacje 
techniczne i komitety składające się z 
ekspertów krajowych powinny zapewnić 
odpowiednie gwarancje posiadania 
kwalifikacji i bezstronności w 
monitorowaniu sprawozdań o
oddziaływaniu na środowisko lub innych 
informacji dotyczących środowiska 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
zapewniając naukowo obiektywną i 
niezależną ocenę, bez żadnej ingerencji 
lub wpływu ze strony właściwego organu 
wykonawcy lub organów krajowych.”;

Or. it

Uzasadnienie

Absolutna niezależność ekspertów wyznaczonych przez właściwe organy w celu 
zweryfikowania informacji zawartych w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko jest 
warunkiem koniecznym zapewnienia jakości OOŚ. Kontrola taka powinna być 
przeprowadzana w sposób naukowo obiektywny i nie powinna podlegać jakiejkolwiek 
ingerencji lub wpływom.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 2, zdanie wprowadzające 
otrzymuje brzmienie:
„2. Społeczeństwo jest informowane, 
poprzez ogłoszenia publiczne i poprzez 
inne właściwe środki, takie jak media 
elektroniczne, jeśli są dostępne, o 
następujących kwestiach w ramach 
procedur podejmowania decyzji 
dotyczących środowiska, o których 
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mowa w art. 2 ust. 2, i najpóźniej wtedy, 
kiedy tylko informacje mogą zostać 
należycie dostarczone:”

Or. it

Uzasadnienie

Proponowana poprawka zmienia słowo „czy” w „i” tak, że informacja dociera do 
społeczeństwa za pośrednictwem ogłoszeń publicznych i poprzez media elektroniczne, do 
których dostęp posiada szerokie grono odbiorców, jednak niekoniecznie wszystkie osoby, 
których dotyczy.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–aa) ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:
„f) wskazaniu czasu i miejsc, w których 
zostaną udostępnione istotne informacje 
oraz środków, za pomocą których 
zostaną one udostępnione, umożliwiając 
zainteresowanym przedstawicielom 
społeczeństwa uzyskanie informacji nawet 
w miejscach znajdujących się w pobliżu 
obszaru realizacji projektu, jak również w 
odpowiednich biurach właściwego 
organu;”

Or. it

Uzasadnienie

Dodanie ostatniego zdania jest właściwe w celu zapewnienia środków sprzyjających 
faktycznemu, a nie tylko teoretycznemu dostępowi społeczeństwa do informacji dotyczących 
środowiska. Zgodnie z propozycją Komisji w jej sprawozdaniu w sprawie stosowania i 
skuteczności dyrektywy OOŚ z dnia 23.7.2009 (COM(2009)0378, sekcja 3.3), poprawka ma 
na celu wyeliminowanie wspólnej przeszkody w rzeczywistym udziale społeczeństwa.
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Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Proponowane brzmienie wydaje się bardziej odpowiednie dla określenia wkładu udziału 
społeczeństwa.

Poprawka 37

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

W poprawce jasno określono konkretne możliwości właściwego organu w zakresie 
nieudzielenia zezwolenia na realizację projektu, o ile w procesie przeprowadzania oceny 
ustalono, że będzie on miał znaczące niekorzystne skutki dla środowiska. Obecne brzmienie 
może stanowić poparcie dla interpretacji, które mogą zdewaluować rolę OOŚ, stanowiącej 
zapewnienie zrównoważenia środowiskowego zatwierdzonych projektów. 

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na końcowym etapie rewizji sprawozdania 
o oddziaływaniu na środowisko należy 
zapewnić społeczeństwu dostęp do 
informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2. 

Or. it
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Uzasadnienie

Sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko jest podstawą ostatecznej decyzji podjętej 
przez właściwy organ w odniesieniu do udzielenia lub nieudzielenia zezwolenia na projekt. 
Zgodnie z konwencją z Aarhus zainteresowane społeczeństwo musi zostać poinformowane o 
ewentualnej rewizji.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku gdy właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu pozwolenia na projekt, 
który ma znaczący niekorzystny wpływ na środowisko, wtedy monitorowanie powinno 
obejmować wszystkie fazy projektu, w tym fazy realizacji i zarządzania.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
projektu, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. Wyniki tego 
monitorowania są przekazywane 
właściwemu organowi i udostępnione do 
wiadomości publicznej.

Or. it

Uzasadnienie

Zainteresowane społeczeństwo musi być odpowiednio informowane o wyniku monitorowania, 
które ma być przeprowadzane w przypadkach, w których właściwy organ postanowi o 
udzieleniu pozwolenia na projekt, który ma znaczący niekorzystny wpływ na środowisko.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kiedy wyniki monitoringu wskazują na 
obecność nieprzewidzianych, 
negatywnych skutków, wykonawca 
zobowiązany jest do podjęcia działań 
naprawczych poprzez zastosowanie 
dodatkowych środków łagodzących lub 
kompensujących w celu usunięcia takich 
skutków. Środki zaproponowane przez 
wykonawcę na potrzeby takich działań 
naprawczych są udostępniane publicznie i 
zatwierdzane przez właściwy organ, który 
zapewnia ich przestrzeganie. 

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie monitorowania w nowej dyrektywie OOŚ jest bardzo ważne. W celu 
zapobieżenia sytuacji, kiedy takie działania kontroli ex post są celem samym w sobie, 
konieczne jest zapewnienie, że w przypadku gdy środki łagodzące i kompensacyjne są 
nieskuteczne, wykonawca zobowiązany jest przejąć odpowiedzialność za dalsze działania 
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zaradcze w celu skorygowania ewentualnych niekorzystnych skutków nieprzewidzianych w 
projekcie, na który udzielono zezwolenia. 

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Jasne określenie harmonogramu jest ważne, aby zapewnić pewność prawną dla wszystkich 
zainteresowanych stron procesu. Dlatego ważne jest, aby określić, że każde przedłużenie na 
okres trzech miesięcy można uzyskać tylko w wyjątkowych przypadkach, w których charakter, 
złożoność, lokalizacja i wielkość projektu to przedłużenie uzasadniają, a powody przedłużenia 
są komunikowane w sposób oficjalny i przejrzysty.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli w ciągu pięciu lat od 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcie nie jest 
realizowane, informacje zawarte w ocenie 
oddziaływania na środowisko powinny 
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zostać zaktualizowane.

Or. it

Uzasadnienie

Jakość OOŚ opiera się na wiarygodności danych zebranych w toku procedury. Zgodnie 
z propozycją Komisji w sprawozdaniu w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ z 
23.7.2009 (COM(2009)0378, sekcja 3.2.2) w nowym ustępie zaproponowano ustanowienie 
maksymalnego okresu ważności danych zebranych podczas procedury badania oddziaływania 
na środowisko.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa w 
ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa w 
ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania projektu na 
środowisko, zanim zostanie podjęta 
decyzja o przyznaniu lub odmowie 
zezwolenia na realizację projektu.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, że państwa członkowskie posiadają prawo wyboru, czy podać do 
publicznej wiadomości informacje na temat oceny oddziaływania jeszcze przed wydaniem 
decyzji w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięcia.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) art. 10 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„Przepisy niniejszej dyrektywy nie mają 
wpływu na zobowiązanie właściwych 
organów do przestrzegania ograniczeń 
nałożonych przez krajowe przepisy 
ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne oraz przez 
obowiązujące praktyki prawne w 
odniesieniu do tajemnicy handlowej i 
przemysłowej, włączając własność 
intelektualną oraz ochronę interesu 
publicznego, pod warunkiem że są one 
zgodne z dyrektywą 2003/4/WE.”

Or. it

Uzasadnienie

Należy skoordynować przepisy niniejszej dyrektywy – w zakresie dostępu do informacji pod 
kątem oceny oddziaływania na środowisko – z przepisami dyrektywy 2003/4/WE o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Artykuł 10a

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do ich stosowania. 
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i 
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odstraszające.”

Or. it

Uzasadnienie

Jak wynika z doświadczenia, w celu zapewnienia zharmonizowanego i skutecznego 
stosowania dyrektywy, konieczne jest, aby systemy prawne państw członkowskich 
przewidziały sankcje odstraszające, skuteczne w przypadku naruszenia przepisów krajowych, 
w szczególności w odniesieniu do przypadków konfliktu interesów lub korupcji.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[prośba do OPOCE o wstawienie daty: 24 
miesiące od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy]. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz 
dokument wyjaśniający związki pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę złożoność przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie, konieczne jest, aby 
zapewnić okres dwóch lat na jej odpowiednią transpozycję.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Projekty, w odniesieniu do których 
wniosek o zezwolenie na inwestycję został 
złożony przed [prośba do OPOCE o 
wstawienie daty: 24 miesiące od daty 
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oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 
dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą. 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy], i w 
przypadku których sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 
2011/92/UE, nie został zakończony i 
przekazany właściwym organom przed tą 
datą, są przedmiotem zobowiązań, 
podlegają wymogom określonym w art. 3–
11 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 
niniejszą dyrektywą.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej i uniknięcia nadmiernych obciążeń dla podmiotów 
gospodarczych, w przypadku gdy procedura oceny oddziaływania na środowisko jest już na 
zaawansowanym etapie, a sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało już złożone, 
powinna ona zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami, 
bez potrzeby jej ponownego wszczynania zgodnie z nowymi zasadami.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) tytuł załącznika I otrzymuje 
brzmienie:
„PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 4 UST. 1 (PROJEKTY 
PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ 
OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO)”

Or. it

Uzasadnienie

Aby ułatwić czytanie i umożliwić natychmiastowe zrozumienie tekstu, proponuje się, aby obok 
artykułów znajdowało się wyjaśnienie zawierające odniesienie do przedmiotu załącznika.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – punkty 14 a (nowy) i 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b. W załączniku I dodaje się pkt 14a i 
pkt 14b:
„14a. Poszukiwanie, ocena i wydobycie 
ropy naftowej lub gazu ziemnego 
znajdującego się w warstwach gazu 
łupkowego lub innych osadowych 
formacjach skalnych o równej lub 
mniejszej przepuszczalności i porowatości, 
niezależnie od wydobytej ilości.
14b. Poszukiwanie i wydobycie gazu z 
pokładów węgla, niezależnie od wydobytej 
ilości.”

Or. it

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa nie uwzględnia poziomu codziennej eksploatacji węglowodorów 
niekonwencjonalnych. W związku z tym odpowiednie projekty nie podlegają obowiązkowi 
stosowania OOŚ pomimo ich wpływu na środowisko. Na podstawie zasady ostrożności i 
zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 21 listopada 
2012 r. proponuje się włączenie niekonwencjonalnych węglowodorów (gaz i olej łupkowy 
oraz gaz zamknięty do punktu pierwszego, natomiast metan z pokładów węgla do punktu 
drugiego) do załącznika I, tak aby odpowiednie projekty były systematycznie objęte kontrolą 
na mocy OOŚ.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 c (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c. Tytuł załącznika II otrzymuje 
brzmienie:
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„PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 4 UST. 2 (PROJEKTY 
PODLEGAJĄCE OCENIE 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, 
LEŻĄCE W GESTII PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH),"

Or. it

Uzasadnienie

Aby ułatwić czytanie i umożliwić natychmiastowe zrozumienie tekstu, proponuje się, aby obok 
artykułów znajdowało się wyjaśnienie zawierające odniesienie do przedmiotu załącznika.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3

ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3 
(INFORMACJE DOSTARCZONE 
PRZEZ WYKONAWCĘ W 
ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW 
WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU II) 

Or. it

Uzasadnienie

Aby ułatwić czytanie i umożliwić natychmiastowe zrozumienie tekstu, proponuje się, aby obok 
artykułów znajdowało się wyjaśnienie zawierające odniesienie do przedmiotu załącznika.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ust. 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

środowiskowych proponowanego 
przedsięwzięcia, w szczególności biorący 
pod uwagę: 

Or. it

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3 – litera –a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) o zagrożeniu dla zdrowia 
zainteresowanego społeczeństwa; 

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe jest uzupełnienie informacji, które wykonawca jest zobowiązany przekazać na 
potrzeby wstępnej procedury preselekcji, aby uwzględnić wpływ na zdrowie ludzkie. To samo 
kryterium zostało również wprowadzone przez Komisję w załączniku III na temat kryteriów 
selekcji, które właściwy organ powinien wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy projekty 
wymienione w załączniku II mają podlegać ocenie oddziaływania na środowisko.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) skutki dla krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego; 

Or. it

Uzasadnienie

Właściwe jest uzupełnienie informacji, które wykonawca jest zobowiązany przekazać na 
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potrzeby wstępnej procedury preselekcji,  aby uwzględnić wpływ na krajobraz i dziedzictwo 
kulturowe. Te same kryteria zostały również wprowadzone przez Komisję w załączniku III na 
temat kryteriów selekcji, które właściwy organ powinien wziąć pod uwagę w celu ustalenia, 
czy projekty wymienione w załączniku II mają podlegać ocenie oddziaływania na środowisko.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podsumowanie alternatywnych 
rozwiązań rozpatrzonych przez 
wykonawcę, włącznie ze wskazaniem 
głównych powodów dokonanego przez 
niego wyboru, z uwzględnieniem wpływu 
na środowisko. 

Or. it

Uzasadnienie

Nawet jeśli jest to krótkie podsumowanie głównych alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych 
przez wykonawcę projektu, to powinno one również zostać przekazane w początkowej fazie 
preselekcji polegającej na badaniu wstępnym, aby zapewnić właściwemu organowi 
kompleksowe informacje dotyczące przedmiotowego projektu. 

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK III – KRYTERIA 
WYBORU , O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 4 UST. 4 

ZAŁĄCZNIK III – KRYTERIA 
WYBORU, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 4 UST. 4 (KRYTERIA OCENY, 
CZY PROJEKTY WYMIENIONE W 
ZAŁĄCZNIKU II MAJĄ BYĆ 
PRZEDMIOTEM OCENY WPŁYWU NA 
ŚRODOWISKO) 
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Or. it

Uzasadnienie

Aby ułatwić czytanie i umożliwić natychmiastowe zrozumienie tekstu, proponuje się, aby obok 
artykułów znajdowało się wyjaśnienie zawierające odniesienie do przedmiotu załącznika.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że obszary, na których lokalizacja projektów powinna być 
oceniana ze szczególną uwagą na potrzeby wstępnej procedury preselekcji, obejmują obszary 
„podlegające ograniczeniom”, czyli poddane na mocy ustawodawstwa krajowego 
ograniczeniom w zakresie środowiskowym, przede wszystkim ograniczeniom dotyczącym ich 
zagospodarowania, jak również na przykład ograniczeniom pod kątem hydrogeologicznym.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 
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KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 (INFORMACJE, KTÓRE WYKONAWCA 
POWINIEN ZAWRZEĆ W 
SPRAWOZDANIU O 
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO)

Or. it

Uzasadnienie

Aby ułatwić czytanie i umożliwić natychmiastowe zrozumienie tekstu, proponuje się, aby obok 
artykułów znajdowało się wyjaśnienie zawierające odniesienie do przedmiotu załącznika.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opis przedsięwzięcia zawierający w 
szczególności:

1. Opis przedsięwzięcia uwzględniony w 
całości, zawierający w szczególności:

Or. it

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 
zagrożeń poważnymi awariami 
związanymi z substancjami 
niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie 
uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE 1).
___________________
1 Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadza się zaktualizowane odniesienie do dyrektywy Seveso III.
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UZASADNIENIE

Pozornie skromna w swej treści Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(dyrektywa OOŚ) w rzeczywistości stanowi perłę polityki ochrony środowiska w Unii 
Europejskiej. W jej zakres wchodzi około 200 typów projektów począwszy od budowy 
mostów, portów, autostrad, wysypisk śmieci, aż do intensywnej hodowli drobiu lub świń1.

Dyrektywa OOŚ ustanawia prostą, ale podstawową zasadę podjęcia „świadomej decyzji”. 
Przed wydaniem zezwolenia na realizację projektu publicznego lub prywatnego, który może 
mieć wpływ na środowisko, właściwe organy państw członkowskich posiadają prawny 
obowiązek zdobycia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
projektu na środowisko.

Obecnie obowiązująca dyrektywa 2011/92/UE, pomimo swojej zasadniczo proceduralnej 
natury, ma na celu zapewnienie równowagi ekologicznej projektów, które wchodzą w jej 
zakres. Projekty te dzielą się na dwie kategorie: te, które ze względu na ich specyficzne cechy 
obowiązkowo podlegają OOŚ (załącznik I), i te, które muszą zostać poddane kontroli w celu 
ustalenia, czy konieczna jest OOŚ (procedura preselekcji – załącznik II).

W ciągu 28 lat obowiązywania przepisy te osiągnęły względny sukces w kontekście 
harmonizacji zasad oceny oddziaływania na środowisko na poziomie europejskim, a przeszły 
jedynie trzy nieznaczne zmiany2, w czasie gdy znacznie zmienił się kontekst polityczny, 
prawny i techniczny. Ponadto zidentyfikowano pewne słabości, które były powodem wielu 
sporów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości. Wreszcie 
w ostatnich latach Trybunał przedstawił wykładnię niektórych przepisów, np. stwierdzając, że 
rozbiórka musi mieścić się w definicji projektu (sprawa C–50/09).

W celu rozwiązania wynikłych problemów oraz dostosowania tekstu do nowych priorytetów 
politycznych Unii, takich jak strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, plan działania 
na rzecz zasobooszczędnej Europy oraz strategia „Europa 2020”, Komisja przygotowała 
wniosek dotyczący rewizji dyrektywy OOŚ.

Zgodnie z priorytetami Unii we wniosku uwzględniono kwestie różnorodności biologicznej, 
wykorzystania zasobów naturalnych, zmiany klimatu i ryzyka katastrof naturalnych 
spowodowanych przez człowieka wśród czynników, na podstawie których należy ocenić 
oddziaływanie projektu. Wniosek zawiera również wymóg, aby projekty były traktowane z 
uwzględnieniem kumulacji z innymi projektami lub działaniami, aby uniknąć szkodliwej 
praktyki podziału prac na partie w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

W zakresie procedury preselekcji wniosek ma na celu zapewnienie, że tylko projekty, które 
mają znaczący wpływ na środowisko podlegają OOŚ, w oparciu o konkretne informacje, 
                                               
1Według oceny oddziaływania przeprowadzonej przez Komisję, w Unii w każdym roku odbywa się od 15 000 
do 26 000 procedur OOŚ, od 27 000 do 33 800 procedur preselekcji, z czego od 1 370 do 3 380 wyników 
preselekcji jest pozytywnych.
2Pierwotna dyrektywa 85/337/EWG została zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE oraz 
skonsolidowana dyrektywą 2011/92/UE.
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które wykonawca dostarcza właściwemu organowi (załącznik II.A). Komisja proponuje także, 
aby rozszerzyć listę kryteriów wyboru, ustalić termin na podjęcie decyzji na 3 miesiące (może 
on zostać przedłużony na kolejne 3 miesiące). 

W odniesieniu do jakości informacji Komisja proponuje, aby właściwe organy ustalały w 
porozumieniu z wykonawcą zakres i stopień szczegółowości informacji, które należy 
uwzględnić w sprawozdaniu dotyczącym środowiska (faza ustalania zakresu oceny). Ponadto 
wprowadza się obowiązkową ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych dla projektu i 
obowiązek monitorowania po przeprowadzeniu OOŚ w przypadku, gdy projekt ma znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko. 

W zakresie uproszczenia procedur administracyjnych Komisja proponuje, aby ustalić jasne 
ramy czasowe dla wszystkich etapów oceny oddziaływania na środowisko, aby ustalić 
minimalne i maksymalne okresy dla konsultacji społecznych i decyzji ostatecznej oraz żeby 
wprowadzić w państwach członkowskich punkt kompleksowej obsługi OOŚ, aby 
skoordynować procedury z wszelkimi ocenami środowiskowymi wymaganymi przez inne 
przepisy, takie jak dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, ramowa dyrektywa wodna i 
dyrektywa siedliskowa.

Sprawozdawca jest przekonany, że konieczne jest wprowadzenie modelu rozwoju faktycznie 
zrównoważonego w całej Unii, i deklaruje swoje pełne i mocne poparcie dla wniosku 
Komisji. Proponowane zmiany są więc ukierunkowane głównie na wzmocnienie wniosku 
przez dodanie pewnych ustępów mających na celu uczynienie go jeszcze bardziej 
efektywnym i skutecznym, łatwiejszym do transpozycji do prawa krajowego i bardziej 
skutecznym w dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska. Główne 
problemy, które poruszono w proponowanych poprawkach przedstawiono poniżej. 

Zaangażowanie społeczeństwa

Zgodnie z konwencją z Aarhus dąży się do wzmocnienia roli zainteresowanego 
społeczeństwa na wszystkich etapach procedury. Zasady dobrego zarządzania wymagają 
również podejmowania dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz jasnej i 
przejrzystej procedury, która sprzyjałaby terminowemu informowaniu zainteresowanego 
społeczeństwa o ewentualnej realizacji ważnego projektu, potencjalnie zwiększając poparcie 
dla podejmowanych decyzji i zmniejszając liczbę i koszty sporów prawnych, które występują 
systematycznie w państwach członkowskich w przypadku braku rzeczywistego porozumienia 
w sprawie projektu.

Konflikt interesów

Cały proces OOŚ nie będzie wiarygodny, jeśli nie zostaną jasno określone zasady 
pozwalające na uniknięcie poważnego problemu konfliktu interesów. Sprawozdawca mógł 
osobiście zaobserwować, że w niektórych przypadkach, mimo formalnego rozdziału 
pomiędzy właściwym organem a wykonawcą, szczególnie gdy ten ostatni był podmiotem 
publicznym, często dochodzi do niewłaściwego wymieszania interesów obu podmiotów tak, 
że wpływa to na obiektywność osądu. Dlatego musi zostać zapewniona absolutna 
niezależność organu właściwego od wykonawcy.
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Działania naprawcze

Sprawozdawca w pełni popiera wniosek Komisji dotyczący monitorowania ex post projektów, 
które mają znaczący niekorzystny wpływ na środowisko, jednak uważa za absolutnie 
konieczne zintegrowanie go z zobowiązaniem wykonawcy do podjęcia odpowiednich działań 
naprawczych w przypadku, gdy monitorowanie wykazuje, że środki łagodzące i 
kompensacyjne wymagane do udzielenia zezwolenia na dany projekt nie są skuteczne. 

Przygotowanie i weryfikacja sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko

Sprawozdawca uważa przede wszystkim, że istotne jest zapewnienie, aby sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko były weryfikowane przez ekspertów całkowicie niezależnych i 
posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne w dziedzinie ochrony środowiska. W 
odniesieniu do systemu akredytacji ekspertów zaproponowanego przez Komisję, zgadzając 
się z celem zapewnienia jakości kontroli, uważa, że stosowanie takiego systemu sprawiałoby 
duże trudności państwom członkowskim, a zatem proponuje jego uchylenie. 

Pewność prawna

W celu zapewnienia niezbędnej pewności prawnej sprawozdawca proponuje wprowadzenie 
jasnej definicji różnorodności biologicznej na podstawie konwencji ONZ o różnorodności 
biologicznej, precyzując, iż obejmuje ona wszystkie gatunki fauny i flory, a także określenie, 
że odstępstwa od tej definicji mogą być udzielane tylko na czas określony i w wyjątkowych 
przypadkach. W odniesieniu do wejścia w życie nowych zasad OOŚ uważa, że należałoby 
zapewnić możliwość zakończenia procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
przypadku gdy postępowanie znajduje się już na zaawansowanym etapie (sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko zostało już złożone).

Gaz łupkowy

Sprawozdawca uważa za konieczne, zgodnie z zasadą ostrożności oraz z wnioskiem 
Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, ujęcie 
w załączniku I do dyrektywy tak zwanych „węglowodorów niekonwencjonalnych”, tak aby 
odpowiednie projekty poszukiwania i wydobycia stale podlegały OOŚ. Progi produkcji 
określone w obecnie obowiązującej dyrektywie nie uwzględniają poziomu dziennej produkcji 
tych gazów i olejów, co sprawia, że projekty tego typu nie podlegają obowiązkowej OOŚ.

* * *
Dostrzeżenie prawdziwej „zielonej gospodarki” oznacza r ó w n i e ż  zapewnienie 
zrównoważonego charakteru projektów, które będą realizowane na terytorium UE, jak 
również ich opracowywanie i realizowanie w kategoriach ich wpływu na efektywną 
gospodarkę zasobami, zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej, w szczególności w 
odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych. 
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Przyjęcie jak najszybciej nowej dyrektywy OOŚ oznacza przejście od słów do czynów i 
wyposażenie Unii Europejskiej w narzędzie operacyjne niezbędne, aby sprostać globalnym 
wyzwaniom XXI wieku.

* * *
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje sugestie przedstawione przez 
kontrsprawozdawców i kolegów z Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawca i jego 
pracownicy otrzymali stanowiska: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, 
BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP oraz 
przeprowadzili szereg spotkań z przedstawicielami rządów Litwy i Holandii, 
sprawozdawcami z Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno–Społecznego, 
przedstawicielami organizacji takich jak Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, 
MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA–Europe, TERNA. Sprawozdawca 
pragnie podziękować w szczególności adwokatowi Matteowi Cerutiemu, Stefanowi Lenziemu 
z WWF Italia oraz Marcowi Stevaninowi. Sprawozdawca jako jedyny ponosi 
odpowiedzialność za wnioski, które zdecydował się włączyć do projektu sprawozdania.


