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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text 
v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov 
na životné prostredie

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0628),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0367/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. februára 
20131,

– so zreteľom na správu Výboru regiónov z ....2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre petície 
(A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

(13) Skúsenosti ukázali, že pokiaľ ide 
o riešenie núdzových situácií civilnej 
ochrany, môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo v osobitných 
prípadoch neuplatňovať túto smernicu 
na projekty slúžiace výlučne na účely 
riešenia takých núdzových situácií, ktoré 
sa zameriavajú na ochranu ľudského 
života a životného prostredia pred 
škodami spôsobenými prírodnými 
katastrofami alebo človekom 
zapríčinenými katastrofami.

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné zabrániť neodôvodnenému uplatňovaniu výnimiek zo smernice o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (smernice o EIA), ku ktorému v niektorých členských štátoch 
v minulosti často dochádzalo. Cieľom navrhovaného znenia je objasniť a obmedziť núdzové 
situácie, v prípade ktorých sa členské štáty môžu rozhodnúť, že nepodrobia posúdeniu vplyvov 
na životné prostredie určité projekty zamerané výlučne na riešenie vážnych núdzových situácií 
civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Skúsenosti ukázali, že treba zaviesť 
jasné normy, aby sa predišlo konfliktu 
záujmov, ktorý môže vzniknúť medzi 
navrhovateľom projektu, ktorý podlieha 
posúdeniu vplyvov na životné prostredie, 
a príslušnými orgánmi uvedenými 
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v článku 1 ods. 2 písm. f) smernice 
2011/92/EÚ. Príslušné orgány najmä 
nesmú zároveň vystupovať ako 
navrhovateľ, ani byť nejakým spôsobom 
od navrhovateľa závislé, s ním prepojené 
alebo mu podliehať. Z rovnakých dôvodov 
treba stanoviť, že orgán určený 
za príslušný orgán v zmysle smernice 
2011/92/EÚ nemôže vykonávať uvedenú 
úlohu vo vzťahu k projektom, ktoré 
podliehajú posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie, ktorých je zároveň sám 
navrhovateľom.

Or. it

Odôvodnenie

Skúsenosti z niektorých členských štátov ukázali, že je nevyhnutné zaviesť jasné normy 
s cieľom skoncovať s vážnym fenoménom konfliktu záujmov, aby sa zaručilo účinné plnenie 
cieľa postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie: príslušné orgány poverené 
vykonávaním hodnotenia nemôžu v žiadnom prípade byť zároveň navrhovateľom, ani byť 
od neho závislé, ani mu podliehať.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania 
a s cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu porovnávacieho
posudzovania a s cieľom umožniť 
začlenenie environmentálnych aspektov 
do návrhu projektu v počiatočnej fáze, aby 
sa umožnila voľba najudržateľnejšej 
možnosti s menším vplyvom na životné 
prostredie.

Or. it
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Odôvodnenie

Cieľom posúdenia prijateľných alternatív pre navrhovaný projekt je umožniť informovanú 
porovnávaciu voľbu najudržateľnejšej možnosti s menším vplyvom na životné prostredie 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré 
zabezpečia, aby boli údaje a informácie 
uvedené v environmentálnych správach 
v súlade s prílohou IV smernice 
2011/92/EÚ úplné a dostatočne kvalitné. 
Pokiaľ ide o predchádzanie zdvojeniu 
posudzovania, členské štáty by mali 
zohľadniť fakt, že posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie sa môže vykonávať 
na rôznych úrovniach alebo pomocou 
rôznych nástrojov.

(19) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré 
zabezpečia, aby boli údaje a informácie 
uvedené v environmentálnych správach 
v súlade s prílohou IV smernice 
2011/92/EÚ úplné a dostatočne kvalitné.

Or. it

Odôvodnenie

Treba zabrániť možnosti, že navrhovateľ vynechá v environmentálnej správe povinné 
začlenenie alternatív pre navrhovaný projekt, a to na základe jednoduchého zdôvodnenia, že 
posudzovanie alternatív sa malo vykonať na úrovni plánovania.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Treba zabezpečiť, aby odborníci 
overujúci environmentálne správy mali na 
základe svojej kvalifikácie a skúseností 
potrebné odborné znalosti na plnenie úloh 
uvedených v smernici 2011/92/EÚ 
vedecky objektívnym spôsobom a úplne 
nezávisle od navrhovateľa a príslušných 
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orgánov.

Or. it

Odôvodnenie

Úplná nezávislosť odborníkov poverených príslušnými orgánmi overením informácií 
obsiahnutých v environmentálnej správe je základným predpokladom zabezpečenia kvalitného 
posúdenia vplyvov na životné prostredie. Toto overenie sa musí uskutočniť vedecky 
objektívnym spôsobom a nesmie podliehať žiadnemu vonkajšiemu zásahu alebo vplyvu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Mali by sa stanoviť spoločné 
minimálne požiadavky na monitorovanie 
významných nepriaznivých vplyvov 
výstavby a realizácie projektov s cieľom 
zabezpečiť vo všetkých členských štátoch 
jednotný postup, ako aj to, aby po zavedení 
zmierňujúcich a kompenzačných opatrení 
nebol žiaden z týchto vplyvov väčší, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Takéto 
monitorovanie by nemalo byť zdvojené 
alebo nad rámec monitorovania potrebného 
podľa ostatných právnych predpisov Únie.

(21) Mali by sa stanoviť spoločné 
minimálne požiadavky na monitorovanie 
významných nepriaznivých vplyvov 
realizácie a riadenia projektov s cieľom 
zabezpečiť vo všetkých členských štátoch 
jednotný postup, ako aj to, aby po zavedení 
zmierňujúcich a kompenzačných opatrení 
nebol žiaden z týchto vplyvov väčší, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Takéto 
monitorovanie by nemalo byť zdvojené 
alebo nad rámec monitorovania potrebného 
podľa ostatných právnych predpisov Únie. 
Ak výsledky monitorovania poukážu 
na výskyt nepredvídaných negatívnych 
vplyvov, je potrebné stanoviť vhodné 
nápravné opatrenie na nápravu situácie, 
a to vo forme ďalších zmierňovacích 
a/alebo kompenzačných opatrení.

Or. it

Odôvodnenie

Zavedenie monitorovania v rámci novej smernice o EIA predstavuje veľmi významný krok. 
S cieľom vyhnúť sa tomu, aby takáto kontrolná činnosť ex post sama osebe nebola dostatočná, 
je však potrebné stanoviť, aby v prípadoch, keď sa stanovené zmierňovacie a kompenzačné 
opatrenia ukážu ako neúčinné, navrhovateľ musel prijať ďalšie nápravné opatrenia 
na nápravu možných nepredvídaných negatívnych vplyvov povoleného projektu. 
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Mali by sa stanoviť časové rámce pre 
rôzne kroky v rámci posudzovania vplyvu 
projektov na životné prostredie s cieľom 
podnietiť účinnejšie rozhodovanie a zvýšiť 
právnu istotu, ako aj zohľadniť charakter, 
zložitosť, umiestnenie a veľkosť 
navrhovaného projektu. Takéto časové 
rámce by za nijakých okolností nemali 
ohrozovať súlad s náročnými normami 
ochrany životného prostredia, najmä 
s tými, ktoré vyplývajú z ostatných 
environmentálnych právnych predpisov 
Únie, a ani efektívnu účasť občanov 
a prístup k spravodlivosti.

(22) Mali by sa stanoviť časové rámce pre 
rôzne kroky v rámci posudzovania vplyvu 
projektov na životné prostredie s cieľom 
podnietiť účinnejšie rozhodovanie a zvýšiť 
právnu istotu, ako aj zohľadniť charakter, 
zložitosť, umiestnenie a veľkosť 
navrhovaného projektu. Takéto časové 
rámce by za nijakých okolností nemali 
ohrozovať súlad s náročnými normami 
ochrany životného prostredia, najmä 
s tými, ktoré vyplývajú z ostatných 
environmentálnych právnych predpisov 
Únie, a ani efektívnu účasť občanov 
a prístup k spravodlivosti a ich prípadné 
predĺženie by malo byť možné povoliť len 
vo výnimočných prípadoch.

Or. it

Odôvodnenie

Jasné stanovenie časových rámcov je dôležité na zaručenie právnej istoty pre všetkých 
aktérov postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Preto treba spresniť, že 
prípadné predĺženie stanovených časových rámcov možno povoliť len vo výnimočných 
prípadoch.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Prahy pre ťažbu ropy a zemného 
plynu stanovené v prílohe I smernice 
2011/92/EÚ nezohľadňujú osobitosti 
úrovní každodennej ťažby nekonvenčných 
uhľovodíkov, ktoré sú často veľmi 
premenlivé a nižšie. V dôsledku toho 
projekty týkajúce sa takýchto uhľovodíkov 
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nepodliehajú povinnému posúdeniu 
vplyvov, a to aj napriek ich vplyvu 
na životné prostredie . Na základe zásady 
predbežnej opatrnosti, ktorej uplatňovanie 
sa požaduje v uznesení Európskeho 
parlamentu z 21. novembra 2012 o vplyve 
ťažby bridlicového plynu a roponosnej 
bridlice na životné prostredie 
(P7_TA(2012)0443), treba zahrnúť 
nekonvenčné uhľovodíky (bridlicový plyn, 
roponosnú bridlicu, zemný plyn 
uzatvorený v nízkopriepustných 
horninách a plyn z uhoľných slojov) 
vymedzené na základe ich geologických 
vlastností do prílohy I smernice 
2011/92/EÚ bez ohľadu na ich vyťažené 
množstvo, aby projekty týkajúce sa 
takýchto uhľovodíkov systematicky 
podliehali posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie.

Or. it

Odôvodnenie

Súčasná smernica nezohľadňuje úrovne každodennej ťažby nekonvenčných uhľovodíkov, 
a preto príslušné projekty nepodliehajú povinnému posúdeniu vplyvov na životné prostredie, 
a to aj napriek ich vplyvu na životné prostredie. Na základe zásady predbežnej opatrnosti 
a požiadavky Európskeho parlamentu uvedenej v jeho uznesení z 21. novembra 2012 sa 
navrhuje zahrnutie nekonvenčných uhľovodíkov do prílohy I (bridlicového plynu, roponosnej 
bridlice a zemného plynu uzatvoreného v nízkopriepustných horninách do prvého bodu 
a plynu z uhoľných slojov do druhého bodu), aby príslušné projekty systematicky podliehali 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať aj na projekty, v prípade 
ktorých bola predložená žiadosť 
o povolenie pred lehotou na transpozíciu, 
no v prípade ktorých nebolo posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie k tomuto 

(24) Nové ustanovenia by sa mali 
vzťahovať aj na projekty, v prípade 
ktorých bola predložená žiadosť 
o povolenie pred lehotou na transpozíciu, 
no v prípade ktorých nebola k tomuto 
dátumu predložená environmentálna 
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dátumu ukončené. správa.

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právnu istotu a zamedziť nadmernému zaťaženiu prevádzkovateľov je 
v prípade pokročilej fázy postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, keď už bola 
predložená environmentálna správa, vhodné, aby bolo možné ukončiť tento postup v súlade 
s v súčasnosti platným právnym predpisom bez toho, aby ho bolo nutné začínať odznova 
podľa nových pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) V záujme úpravy výberových kritérií 
a informácií, ktoré treba uviesť 
v environmentálnej správe o najnovšom 
vývoji technológie a súvisiacich postupov, 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať na Komisiu 
so zreteľom na prílohy II.A, III a IV 
smernice 2011/92/EÚ. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov v danej problematike.

(26) S cieľom úpravy výberových kritérií 
a informácií, ktoré treba uviesť 
v environmentálnej správe o najnovšom 
vývoji technológie a súvisiacich postupov, 
by sa mala na Komisiu delegovať
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o prílohy II, III 
a IV smernice 2011/92/EÚ. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov. Pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase 
a vhodným spôsobom postúpili 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. it

(Pozri odôvodnenie 27)

Odôvodnenie

 Technický PN s cieľom zosúladiť znenie odôvodnenia s najnovšie uplatňovanou praxou.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť simultánny, včasný a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov 
do Európskeho parlamentu a Rady.

vypúšťa sa

Or. it

(Pozri odôvodnenie 26)

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti 
a environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Odôvodnenie

 PN týkajúci sa talianskej jazykovej verzie.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ga

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) do odseku 2 sa vkladá táto definícia:
„ga) ‚biodiverzita‘ znamená variabilitu 
medzi živými organizmami z každého 
zdroja vrátane okrem iného všetkých 
druhov rastlín a zvierat a ich biotopov, 
suchozemských, morských a iných 
vodných ekosystémov a ekologických 
komplexov, ktorých sú súčasťou, a to 
vrátane diverzity v rámci druhov, medzi 
druhmi a diverzity ekosystémov.“

Or. it

Odôvodnenie

PN na úplnú podporu zásady, na základe ktorej je nevyhnutné zhodnotiť priame a nepriame 
významné vplyvy určitého projektu na biodiverzitu. V záujme právnej zrozumiteľnosti sa tak 
navrhuje jasne vymedziť pojem biodiverzita podľa článku 2 Dohovoru OSN o biologickej 
diverzite.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade 
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
účinky na tieto účely.

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade 
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej ochrany 
alebo na riešenie núdzových situácií 
civilnej ochrany, ktoré sa zameriavajú 
na ochranu ľudského života a životného 
prostredia pred škodami spôsobenými 
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prírodnými katastrofami alebo človekom 
zapríčinenými katastrofami, ak sa 
domnievajú, že takéto uplatňovanie by 
malo nepriaznivé účinky na tieto účely.

Or. it

Odôvodnenie

Treba zabrániť neodôvodnenému uplatňovaniu výnimiek zo smernice o EIA, ku ktorému 
v niektorých členských štátoch v minulosti často dochádzalo. Cieľom navrhovaného znenia je 
objasniť a obmedziť núdzové situácie, v prípade ktorých sa členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nepodrobia posúdeniu vplyvov na životné prostredie určité projekty zamerané výlučne 
na riešenie vážnych núdzových situácií civilnej ochrany. Opätovne sa zavádza pojem 
„riešenie núdzových situácií“, ktorý v talianskej aj slovenskej jazykovej verzii chýbal.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto smernica sa nevzťahuje 
na projekty, ktorých podrobnosti sú 
upravené osobitným vnútroštátnym 
právnym predpisom, pokiaľ sa ciele tejto 
smernice vrátane poskytovania informácií 
dosiahli prostredníctvom legislatívneho 
procesu. Členské štáty každé dva roky 
od dátumu uvedeného v článku 2 ods. 1 
smernice XXX [OPOCE uveďte číslo tejto 
smernice] informujú Komisiu 
o uplatňovaní tohto ustanovenia.“

4. Táto smernica sa nevzťahuje 
na projekty, ktorých podrobnosti sú 
upravené osobitným vnútroštátnym 
právnym predpisom, pokiaľ sa ciele tejto 
smernice vrátane cieľov týkajúcich sa
poskytovania informácií, konzultácie 
dotknutej verejnosti a prístupu 
k spravodlivosti dosiahli prostredníctvom 
legislatívneho procesu. Členské štáty každé 
dva roky od dátumu uvedeného v článku 2 
ods. 1 smernice XXX [OPOCE uveďte 
číslo tejto smernice] informujú Komisiu 
o všetkých prípadoch, v ktorých uplatnili 
toto ustanovenie.“

Or. it

Odôvodnenie

V súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia sa 
konzultácie verejnosti a možnosť predložiť vec súdu musia zahrnúť medzi nevyhnutné 



PR\932755SK.doc 15/45 PE508.221v01-00

SK

podmienky na oslobodenie projektov, ktorých podrobnosti sú upravené osobitným 
vnútroštátnym právnym predpisom, z posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle 
smernice o EIA.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ca (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek 4a:
„4a. Členské štáty vymenúvajú príslušný 
orgán alebo príslušné orgány takým 
spôsobom, aby zaručili ich úplnú 
nezávislosť pri plnení úloh, ktorými boli 
poverené na základe tejto smernice. 
Príslušný orgán alebo príslušné orgány sa 
vymenúvajú najmä tak, aby sa zamedzilo 
akejkoľvek závislosti, prepojenosti alebo 
podradenosti medzi nimi alebo ich 
zložkami a navrhovateľom. Príslušný 
orgán nemôže vykonávať funkcie, ktoré 
mu boli zverené na základe tejto smernice, 
vo vzťahu k projektu, ktorého je sám 
navrhovateľom.“

Or. it

Odôvodnenie

Skúsenosti z niektorých členských štátov ukázali, že je nevyhnutné zaviesť jasné normy 
s cieľom skoncovať s vážnym fenoménom konfliktu záujmov, aby sa zaručilo účinné plnenie 
cieľa postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie: príslušné orgány poverené 
vykonávaním hodnotenia nemôžu v žiadnom prípade byť zároveň navrhovateľom, ani byť 
od neho závislé, ani mu podliehať.

Pozmeňujúci návrh 17

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

Príslušný orgán v rámci koordinovaného 
postupu koordinuje rôzne individuálne 
posúdenia vyžadované príslušnými 
právnymi predpismi Únie, a ktoré vydali 
rôzne orgány bez toho, aby to malo vplyv 
na ustanovenia, ktoré sú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými v iných 
relevantných právnych predpisoch Únie.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia spolupracuje s členskými štátmi 
a poskytuje im potrebnú pomoc pri 
vymedzovaní a vykonávaní 
koordinovaných alebo spoločných 
postupov uvedených v tomto článku,

Or. it

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby Komisia poskytovala všetku potrebnú pomoc na účinnú organizáciu 
koordinovaných a spoločných postupov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 
môžu členské štáty vo výnimočných 
prípadoch určitý projekt úplne alebo 
čiastočne vyňať z ustanovení tejto 
smernice.
V takom prípade členské štáty:
-a) konzultujú s dotknutou verejnosťou;
a) zvážia, či nie je vhodná iná forma 
posudzovania;
b) sprístupnia dotknutej verejnosti 
informácie získané pri iných formách 
posudzovania uvedených v bode a), 
informácie týkajúce sa rozhodnutia 
o udelení výnimky a dôvody jej 
udelenia;
c) pred udelením súhlasu oznámia 
Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie 
výnimky a v prípade potreby jej 
poskytnú informácie, ktoré sprístupnili 
svojim štátnym príslušníkom.
Komisia bezodkladne postúpi prijaté 
dokumenty ostatným členským štátom.
Komisia bude každoročne podávať 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
o uplatňovaní tohto odseku.“

Or. it

Odôvodnenie

V súlade s Aarhuským dohovorom sa zavádzajú konzultácie verejnosti ako prvá podmienka, 
ktorú členské štáty musia splniť, ak sa rozhodnú úplne alebo čiastočne vyňať konkrétny 
projekt z ustanovení tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie identifikuje, opíše a posúdi 
náležitým spôsobom, pri každom prípade 
jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 11, 
priame a nepriame významné vplyvy 
projektu na tieto faktory:

Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie identifikuje, podrobne opíše 
a posúdi náležitým spôsobom, pri každom 
prípade jednotlivo a v súlade s článkami 4 
až 11, priame a nepriame významné vplyvy 
projektu z hľadiska jeho komplexnosti
na tieto faktory: 

Or. it

Odôvodnenie

Jasná požiadavka na úplný a podrobný opis projektu a jeho vplyvov bola zavedená 
v niekoľkých častiach textu s cieľom zamedziť najpoužívanejším trikom navrhovateľov 
na vyhnutie sa správnemu postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie: rozdelenie 
diel na časti s cieľom zľahčiť alebo znížiť význam zistených vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdu, pôdne podložie, vodu, 
vzduch a zmenu klímy;

Or. it

Odôvodnenie

Skúsenosti ukázali, že nestačí stanoviť, aby sa posudzovaním vplyvov na životné prostredie 
zisťovali významné vplyvy projektu na pôdu a vodu s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu 
spodnej vody nachádzajúcej sa hlboko pred možným znečistením. Z tohto dôvodu sa navrhuje 
jasne zahrnúť medzi faktory životného prostredia, ktoré treba zohľadňovať pri posudzovaní, 
pôdne podložie.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom 
na výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
pričom zohľadní prípadné pripomienky 
verejnosti a dotknutých miestnych 
orgánov a v prípade potreby výsledky 
štúdií, predbežných overovaní alebo 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Únie. Rozhodnutie podľa odseku 2 musí:

Or. it

Odôvodnenie

V súlade s Aarhuským dohovorom príslušný orgán musí zaručiť transparentnosť 
rozhodovacieho procesu. Verejnosť a dotknuté miestne orgány musia byť preto zapojené už 
od začiatku, a to už do predbežnej fázy postupu overovania. 

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) byť verejne prístupné. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Odôvodnenie

 PN týkajúci sa talianskej jazykovej verzie.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie 
a za predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa 
o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie 
a o dátume očakávaného rozhodnutia.

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie 
a za predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia 
a veľkosti navrhovaného projektu 
z hľadiska jeho komplexnosti môže 
príslušný orgán túto lehotu 
vo výnimočných prípadoch predĺžiť 
o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán písomne informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia, pričom verejne sprístupní 
informácie uvedené v článku 6 ods. 2. 

Or. it

Odôvodnenie

Musí sa zaručiť právna istota časového rámca: rozhodnutie o predĺžení lehoty o tri mesiace 
môže byť možné prijať len vo výnimočných prípadoch a musí byť oficiálne a písomne 
predložené, aby sa zaručila transparentnosť postupu v súlade s Aarhuským dohovorom.

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 

1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade 
s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
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Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom 
na súčasné znalosti a metódy posudzovania 
a vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu 
a rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú 
v environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku 
a obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia 
o environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom 
na súčasné znalosti a metódy posudzovania 
a vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu 
a alternatívy k navrhovanému projektu. 
Podrobný zoznam informácií, ktoré sa 
majú v environmentálnej správe predložiť, 
je špecifikovaný v prílohe IV.

Or. it

Odôvodnenie

Znenie, ktoré navrhuje vypustenie, by mohlo mať za následok, že v environmentálnej správe 
sa vynechá povinné začlenenie alternatív pre navrhovaný projekt, a to na základe 
jednoduchého zdôvodnenia navrhovateľa, že posudzovanie alternatív sa malo vykonať 
na úrovni plánovania. Tým by vzniklo riziko obchádzania podmienok v tejto mimoriadne 
dôležitej fáze postupu, ako uznala aj sama Komisia vo svojej správe o uplatňovaní a účinnosti 
smernice o EIA z 23. júla 2009 (COM(2009)0378, oddiel 3.2.2).

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto alternatívy vrátane posúdenia 
vplyvov bez realizácie projektu (základný 
scenár) umožnia vykonať porovnávacie 
posúdenie rôznych navrhovaných riešení 
s cieľom umožniť voľbu 
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najudržateľnejšej možnosti s menším 
vplyvom na životné prostredie.

Or. it

Odôvodnenie

V normatívnom ustanovení treba jasne stanoviť, že cieľom posúdenia prijateľných alternatív 
pre navrhovaný projekt je umožniť porovnávaciu voľbu najudržateľnejšej možnosti s menším 
vplyvom na životné prostredie (ako je správne vysvetlené v odseku 2 prílohy IV). Navrhované 
znenie objasňuje, že posúdenie týchto alternatív musí zahŕňať aj posúdenie tzv. základného 
scenára alebo tzv. nulovej možnosti, t. j. možnosti, že projekt sa nezrealizuje.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách 
s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 
a navrhovateľom stanoví rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä: 

Or. it

Odôvodnenie

 PN týkajúci sa talianskej aj slovenskej jazykovej verzie.

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc autorizovaných a technicky 

Príslušný orgán môže takisto požiadať 
o pomoc technicky spôsobilých 
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spôsobilých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

odborníkov uvedených v odseku 3 tohto 
článku. Nasledujúce žiadosti o ďalšie 
informácie adresované navrhovateľovi 
možno predložiť, len ak je to zdôvodnené 
novými okolnosťami a ak to príslušný 
orgán riadne vysvetlí. 

Or. it

Odôvodnenie

Povinné zavedenie systému certifikácie pre technicky spôsobilých odborníkov by mohlo 
naraziť na značné ťažkosti pri uplatňovaní členskými štátmi alebo hospodárskymi subjektmi, 
ktoré už často majú vlastných interných schopných odborníkov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci alebo

a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
technicky spôsobilí odborníci a 

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia kvality environmentálnej správy, ako aj v súlade s vypustením systému 
certifikácie je vhodné, aby vypracovanie aj overenie správy vykonávali technicky spôsobilí 
odborníci.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) príslušný orgán zabezpečí, aby b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
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environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov. 

environmentálne správy overili technicky 
spôsobilí odborníci a/alebo výbory 
národných expertov. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu technicky spôsobilých 
odborníkov (napríklad potrebná 
kvalifikácia a skúsenosti a poverenie 
hodnotením) vymedzia členské štáty.“ 
Technicky spôsobilí odborníci a výbory 
národných expertov musia v každom 
prípade poskytnúť dostatočnú záruku 
spôsobilosti a nestrannosti, pokiaľ ide 
o overovanie environmentálnych správ 
alebo iných informácií o životnom 
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prostredí podľa tejto smernice, ktorou 
zaručia vypracovanie vedecky 
objektívneho a nezávislého posúdenia bez 
akéhokoľvek zásahu alebo vplyvu 
zo strany príslušného orgánu, 
navrhovateľa alebo vnútroštátnych 
orgánov.

Or. it

Odôvodnenie

Úplná nezávislosť odborníkov poverených príslušnými orgánmi overením informácií 
obsiahnutých v environmentálnej správe je základným predpokladom zabezpečenia kvalitného 
posúdenia vplyvov na životné prostredie. Toto overenie sa musí uskutočniť vedecky 
objektívnym spôsobom a nesmie podliehať žiadnemu vonkajšiemu zásahu alebo vplyvu.

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 2 sa úvodná časť nahrádza 
takto:
„2. Verejnosť je informovaná v rannom 
štádiu procesu rozhodovania týkajúceho 
sa životného prostredia uvedeného 
v článku 2 ods. 2 a najneskôr hneď, ako 
sa môže rozumne poskytnúť informácia 
prostredníctvom verejných oznamov 
a inými vhodnými prostriedkami, ako sú 
elektronické médiá, ak sú k dispozícii, 
o týchto záležitostiach:“

Or. it

Odôvodnenie

Navrhuje sa zmena slova „alebo“ na „a“, aby sa verejnosti sprístupňovali informácie 
prostredníctvom verejných oznamov, ako aj elektronickými komunikačnými prostriedkami, 
ku ktorým má samozrejme prístup veľká časť verejnosti, avšak nie nutne každý subjekt, 
ktorého by dané informácie mohli zaujímať.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) v odseku 2 sa písmeno f) nahrádza 
takto:
„f) uvedenie času, miesta a spôsobu, 
ktorým sa relevantné informácie 
sprístupnia, pričom sa pre dotknutú 
verejnosť zaručí možnosť získať 
informácie aj na iných miestach 
neďaleko miesta realizácie projektu, než 
sú zodpovedné úrady príslušných 
orgánov;“

Or. it

Odôvodnenie

Pridanie konca vety je vhodné s cieľom stanoviť opatrenia, ktorými sa presadí skutočný, 
a nielen teoretický, prístup dotknutej verejnosti k informáciám o životnom prostredí. Ako 
Komisia uvádza vo svojej správe o uplatňovaní a účinnosti smernice o EIA z 23. júla 2009 
(COM(2009)0378, oddiel 3.2.2), cieľom tohto PN je odstrániť prekážku, ktorá často 
zabraňuje účinnej účasti verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) súhrn pripomienok prijatých podľa 
článkov 6 a 7;

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

Or. it

Odôvodnenie

Navrhované znenie sa zdá vhodnejšie na vymedzenie príspevku zúčastnenej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it
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Odôvodnenie

Týmto PN sa zdôrazňuje konkrétna možnosť príslušného orgánu nepovoliť projekt, ak sa 
postupom posúdenia potvrdilo, že daný projekt by mal významný negatívny vplyv na životné 
prostredie. Pri súčasnom znení vzniká riziko, že podporuje výklady, ktoré majú sklon 
k zľahčovaniu úlohy posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorou je naďalej zaručenie 
udržateľnosti životného prostredia pri realizácii povolených projektov. 

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadnej fáze revízie environmentálnej 
správy by mala byť v každom prípade 
zaručená informovanosť verejnosti podľa 
článku 6 ods. 2. 

Or. it

Odôvodnenie

Environmentálna správa predstavuje východiskový dokument pre príslušný orgán pri 
prijímaní konečného rozhodnutia o povolení alebo nepovolení projektu. V súlade 
s Aarhuským dohovorom musí byť dotknutá verejnosť informovaná o jej prípadnej revízii.

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

V prípade, že príslušný orgán rozhodne o udelení povolenia projektom, ktoré majú významné 
negatívne vplyvy na životné prostredie, ich monitorovanie musí zahŕňať všetky fázy projektu 
vrátane fázy realizácie a fázy riadenia.

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Dotknutá verejnosť musí byť informovaná aj o výsledkoch monitorovania, ktoré sa 
uskutočňuje v prípade, že príslušný orgán rozhodol o udelení povolenia projektom, ktoré majú 
významné negatívne vplyvy na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak výsledky monitorovania poukazujú na 
výskyt nepredvídaných negatívnych 
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vplyvov, navrhovateľ je povinný prijať 
nápravné opatrenie vo forme ďalších 
zmierňovacích a/alebo kompenzačných 
opatrení s cieľom odstrániť tieto vplyvy. 
Opatrenia navrhnuté navrhovateľom ako 
nápravné opatrenie sú oznámené 
verejnosti a podliehajú schváleniu 
príslušného orgánu, ktorý zaručí ich 
dodržiavanie. 

Or. it

Odôvodnenie

Zavedenie monitorovania v rámci novej smernice o EIA predstavuje veľmi významný krok. 
S cieľom vyhnúť sa tomu, aby takáto kontrolná činnosť ex post nebola sama osebe dostatočná, 
je však potrebné urobiť viac a stanoviť, aby v prípadoch, keď sa stanovené zmierňovacie 
a kompenzačné opatrenia ukážu ako neúčinné, navrhovateľ musel prijať ďalšie nápravné 
opatrenie na nápravu možných nepredvídaných negatívnych vplyvov povoleného projektu. 

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Jasné stanovenie časových rámcov je dôležité na zaručenie právnej istoty pre všetkých 
aktérov postupu. Z tohto dôvodu je dôležité stanoviť, že prípadné predĺženie lehoty o ďalšie 
tri mesiace možno povoliť len vo výnimočných prípadoch, keď ho možno odôvodniť 
charakterom, zložitosťou, umiestnením a veľkosťou projektu, a že dôvody tohto predĺženia sa 
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musia oznámiť oficiálnym a transparentným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sa projekt nezrealizuje do piatich 
rokov od posúdenia vplyvov na životné 
prostredie, informácie obsiahnuté 
v uvedenom posúdení vplyvov na životné 
prostredie sa musia aktualizovať.

Or. it

Odôvodnenie

Kvalita posudzovania vplyvov na životné prostredie je založená na spoľahlivosti zozbieraných 
údajov počas postupu.  Na základe želania, ktoré Komisia vyjadrila vo svojej správe 
o uplatňovaní a účinnosti smernice o EIA z 23. júla 2009 (COM(2009)0378, oddiel 3.2.2), sa 
novým odsekom navrhuje stanovenie maximálnej dĺžky platnosti údajov zozbieraných počas 
postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj 
o sprístupnení informácií uvedených 
v odseku 1 verejnosti, keď príslušný orgán 
ukončí svoje posudzovanie vplyvov 
projektu na životné prostredie.“

3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj 
o sprístupnení informácií uvedených 
v odseku 1 verejnosti ešte pred tým, ako sa 
prijme rozhodnutie o udelení alebo 
zamietnutí udelenia povolenia, keď 
príslušný orgán ukončí svoje posudzovanie 
vplyvov projektu na životné prostredie.“

Or. it
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Odôvodnenie

Pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje, že členské štáty majú možnosť zverejniť informácie 
o posúdení vplyvov ešte pred tým, ako sa prijme rozhodnutie týkajúce sa povolenia projektu, 
ak si to želajú.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a) V článku 10 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„Ustanovenia tejto smernice 
neovplyvňujú záväzok príslušných 
orgánov dodržiavať obmedzenia 
stanovené vnútroštátnymi zákonmi, 
právnymi predpismi a správnymi 
opatreniami a uznanou právnou praxou 
vo veci obchodného a priemyselného 
tajomstva, vrátane duševného 
vlastníctva a ochrany verejného záujmu, 
ak sú v súlade so smernicou 2003/4/ES.“

Or. it

Odôvodnenie

Treba zladiť ustanovenia súčasnej smernice, čo sa týka prístupu k informáciám počas 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, s ustanoveniami smernice 2003/4/ES o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9b (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 10a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9b) Vkladá sa tento článok 10a:
„Článok 10a

Členské štáty stanovia pravidlá pre 
sankcie uplatniteľné za porušenie 
vnútroštátnych ustanovení prijatých 
podľa tejto smernice a prijmú všetky 
potrebné opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce.“

Or. it

Odôvodnenie

Zo skúseností vyplýva, že na zaručenie jednotného a účinného uplatňovania smernice je 
potrebné, aby sa v právnych predpisoch členských štátov stanovili účinné, odrádzajúce 
sankcie za porušovanie príslušných vnútroštátnych ustanovení, najmä pokiaľ ide o prípady 
konfliktov záujmov a korupcie.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 
s touto smernicou najneskôr do [OPOCE 
vložte dátum: 24 mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 
Znenie týchto ustanovení a dokument 
vysvetľujúci vzťah medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou 
bezodkladne oznámia Komisii. 

Or. it

Odôvodnenie

Vzhľadom na zložitosť ustanovení obsiahnutých v tejto smernici je potrebné stanoviť 
primeranú lehotu na transpozíciu v dĺžke dva roky.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť 
o povolenie predložená pred [OPOCE 
vložte dátum: 24 mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] 
a v prípade ktorých environmentálna 
správa uvedená v článku 5 ods. 1 
smernice 2011/92/EÚ nebola dokončená 
a predložená do tohto dátumu, podliehajú 
povinnostiam uvedeným v článkoch 3 až 
11 smernice 2011/92/EÚ, zmenených touto 
smernicou.

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právnu istotu a zamedziť nadmernému zaťaženiu prevádzkovateľov je 
v prípade pokročilej fázy postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, keď už bola 
predložená environmentálna správa, vhodné, aby bolo možné ukončiť tento postup v súlade 
s v súčasnosti platným právnym predpisom bez toho, aby ho bolo nutné začínať odznova 
podľa nových pravidiel.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Príloha 12 – bod 12a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha I – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a) V prílohe I sa nadpis nahrádza takto:
„PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 
ODS. 1 (PROJEKTY PODLIEHAJÚCE 
POVINNÉMU POSÚDENIU VPLYVOV 
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE)“

Or. it
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Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť výklad a umožniť okamžité pochopenie textu sa navrhuje popri uvedení 
odkazov na články objasniť predmet prílohy.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Príloha – bod 12b (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha 1 – bod 14a (nový) a bod 14b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a) V prílohe I sa vkladajú tieto body 
14a a 14b:
„14a. Prieskum, hodnotenie a ťažba ropy 
a/alebo zemného plynu zachytených 
vo vrstvách bridlicových plynov alebo 
v iných sedimentárnych horninových 
formáciách, ktoré majú rovnakú alebo 
nižšiu priepustnosť a pórovitosť, bez 
ohľadu na vyťažené množstvo.
14b. Prieskum a ťažba zemného plynu 
z uhoľných ložísk bez ohľadu na 
vyťažené množstvo.“

Or. it

Odôvodnenie

Súčasná smernica nezohľadňuje úrovne každodennej ťažby nekonvenčných uhľovodíkov, 
a preto príslušné projekty nepodliehajú povinnému posúdeniu vplyvov na životné prostredie, 
a to aj napriek ich vplyvu na životné prostredie. Na základe zásady predbežnej opatrnosti 
a požiadavky Európskeho parlamentu uvedenej v jeho uznesení z 21. novembra 2012 sa 
navrhuje zahrnutie nekonvenčných uhľovodíkov do prílohy I (bridlicového plynu, roponosnej 
bridlice a zemného plynu uzatvoreného v nízkopriepustných horninách do prvého bodu 
a plynu z uhoľných slojov do druhého bodu), aby príslušné projekty systematicky podliehali 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Príloha – bod 12c (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12c) Názov prílohy II sa nahrádza takto:

„PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 
ODS. 2 (PROJEKTY PODLIEHAJÚCE 
POVINNÉMU POSÚDENIU VPLYVOV 
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA 
ZÁKLADE ROZHODNUTIA 
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV)“

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť výklad a umožniť okamžité pochopenie textu sa navrhuje popri uvedení 
odkazov na články objasniť predmet prílohy.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Príloha – bod 13
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„PRÍLOHA II.A – INFORMÁCIA 
UVEDENÁ V ČLÁNKU 4 ODS. 3

„PRÍLOHA II.A – INFORMÁCIE 
UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 3 
(INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ 
NAVRHOVATEĽOM K PROJEKTOM 
UVEDENÝM V PRÍLOHE II)

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť výklad a umožniť okamžité pochopenie textu sa navrhuje popri uvedení 
odkazov na články objasniť predmet prílohy.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Príloha – bod 13
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A – odsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Opis pravdepodobných významných 
vplyvov navrhovaného projektu na životné 
prostredie v dôsledku:

3. Opis pravdepodobných významných 
vplyvov navrhovaného projektu na životné 
prostredie zohľadňujúci najmä: 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Príloha – bod 13
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A– odsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) riziká ohrozujúce zdravie dotknutého 
obyvateľstva; 

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom započítať vplyvy na ľudské zdravie by sa sem mali zahrnúť informácie, ktoré je 
navrhovateľ povinný poskytnúť na účely predbežného postupu overovania. Okrem toho, toto 
isté kritérium zaviedla aj Komisia v prílohe III v súvislosti s výberovými kritériami, ktoré 
príslušný orgán musí zohľadňovať pri určovaní toho, či projekty uvedené v prílohe II musia 
podliehať posúdeniu vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Príloha – bod 13
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A– odsek 3 – písmeno -aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vplyvy na krajinu a na kultúrne 
dedičstvo; 

Or. it
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Odôvodnenie

S cieľom započítať vplyvy na krajinu a kultúrne dedičstvo by sa sem mali zahrnúť informácie, 
ktoré je navrhovateľ povinný poskytnúť na účely predbežného postupu overovania. Okrem 
toho, tieto isté kritériá zaviedla aj Komisia v prílohe III v súvislosti s výberovými kritériami, 
ktoré príslušný orgán musí zohľadňovať pri určovaní toho, či projekty uvedené v prílohe II 
musia podliehať posúdeniu vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Príloha – bod 13
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Stručný opis hlavných alternatív, ktoré 
navrhovateľ preskúmal, a naznačenie 
hlavných dôvodov pre výber so zreteľom 
na jeho vplyv na životné prostredie. 

Or. it

Odôvodnenie

Opis, hoci stručný, hlavných alternatív projektu, ktoré navrhovateľ preskúmal, by sa mal 
poskytnúť aj počas predbežnej kontroly, ktorá je typická pre fázu overovania posudzovania, 
aby príslušné orgány mali k dispozícii úplné informácie týkajúce sa posudzovaného projektu. 

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Príloha – bod 14
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„PRÍLOHA III – VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ 
UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 4 

PRÍLOHA III – VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ 
UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 4 
(KRITÉRIÁ NA URČENIE TOHO, ČI 
PROJEKTY UVEDENÉ V PRÍLOHE II 
MAJÚ PODLIEHAŤ POSÚDENIU 
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE) 
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Or. it

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť výklad a umožniť okamžité pochopenie textu sa navrhuje popri uvedení 
odkazov na články objasniť predmet prílohy.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Príloha – bod 14
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno c – písmeno v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) oblasti vyčlenené alebo chránené 
právnymi predpismi členských štátov; 
oblasti sústavy Natura 2000 určené 
členskými štátmi podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/EHS a smernice Rady 
92/43/EHS; oblasti chránené podľa 
medzinárodných dohovorov;

v) oblasti vyčlenené, viazané 
obmedzeniami alebo chránené právnymi 
predpismi členských štátov; oblasti sústavy 
Natura 2000 určené členskými štátmi 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/EHS a smernice Rady 
92/43/EHS; oblasti chránené podľa 
medzinárodných dohovorov;

Or. it

Odôvodnenie

Týmto PN sa navrhuje objasniť, že oblasti, v prípade ktorých treba osobitne dôsledne posúdiť 
umiestnenie projektov v rámci predbežného postupu overovania, zahŕňajú tzv. oblasti viazané 
obmedzeniami, t. j. oblasti, ktoré sú na základe vnútroštátnych právnych predpisov 
predmetom obmedzení ochrany životného prostredia, najmä obmedzení týkajúcich sa úpravy 
krajiny, ale aj napríklad hydrogeologických obmedzení.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Príloha – bod 14
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA IV – INFORMÁCIE 
UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ODS. 1

PRÍLOHA IV – INFORMÁCIE 
UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ODS. 1 
(INFORMÁCIE, KTORÉ JE 
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NAVRHOVATEĽ POVINNÝ 
POSKYTNÚŤ 
V ENVIRONMENTÁLNEJ SPRÁVE)

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť výklad a umožniť okamžité pochopenie textu sa navrhuje popri uvedení 
odkazov na články objasniť predmet prílohy.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Príloha – bod 14
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Opis projektu, ktorý zahŕňa najmä: 1. Opis projektu z hľadiska jeho 
komplexnosti, ktorý zahŕňa najmä:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Príloha – bod 14
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Posúdenie prírodných a človekom 
spôsobených rizík katastrof a havárií, voči 
ktorým by projekt mohol byť zraniteľný 
a v prípade potreby opis opatrení 
zameraných na predchádzanie takýmto 
rizikám, ako aj opatrení súvisiacich 
s pripravenosťou a reakciou na núdzové 
situácie (napr. opatrenia vyžadované podľa 
smernice 96/82/ES v znení zmien 
a doplnení).

8. Posúdenie prírodných a človekom 
spôsobených rizík katastrof a havárií, voči 
ktorým by projekt mohol byť zraniteľný 
a v prípade potreby opis opatrení 
zameraných na predchádzanie takýmto 
rizikám, ako aj opatrení súvisiacich 
s pripravenosťou a reakciou na núdzové 
situácie (napr. opatrenia vyžadované podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole 
nebezpečenstiev závažných havárií 
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s prítomnosťou nebezpečných látok, 
ktorou sa mení a dopĺňa a následne 
zrušuje smernica Rady 96/82/ES1).

___________________
1 Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1.

Or. it

Odôvodnenie

Zavádza sa aktualizovaný odkaz na smernicu Seveso III.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hoci sa zdá, že smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 
a súkromných projektov na životné prostredie (smernica o EIA) je obyčajným textom, 
v skutočnosti ide o „korunný klenot“ environmentálnej politiky Európskej únie. Do jej 
rozsahu pôsobnosti patrí približne 200 typov projektov, od výstavby mostov, prístavov, 
diaľnic, skládok až po prevádzky intenzívneho chovu hydiny a ošípaných1.

Smernica o EIA stanovuje jednoduchú, ale dôležitú zásadu prijímania informovaných 
rozhodnutí: pred udelením povolenia na realizáciu verejného alebo súkromného projektu, 
v prípade ktorého je pravdepodobné, že bude mať vplyv na životné prostredie, príslušné 
orgány členských štátov majú právnu povinnosť získať potrebné informácie na uskutočnenie 
posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Cieľom platnej smernice 2011/92/EÚ je aj napriek jej značne procesnej povahe zabezpečiť 
udržateľnosť životného prostredia pri realizácii projektov, ktoré patria do jej rozsahu 
pôsobnosti. Tieto projekty sa delia do dvoch kategórií: projekty, ktoré vzhľadom na ich 
osobitné charakteristické vlastnosti, povinne podliehajú posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie (príloha I) a projekty, ktoré podliehajú postupu overovania (príloha II).

Počas dvadsaťosemročného uplatňovania tohto právneho predpisu sa dosiahli relatívne 
úspechy v oblasti harmonizácie zásad posudzovania vplyvov na životné prostredie 
na európskej úrovni, ale jeho znenie bolo len trikrát nepatrne pozmenené2, pričom politický, 
právny a technický kontext sa značne vyvinuli. Okrem toho bolo zistených niekoľko 
nedostatkov, ktoré viedli k vzniku značného množstva súdnych sporov, či už na vnútroštátnej 
úrovni alebo pred Súdnym dvorom. Nakoniec, Súdny dvor za posledné roky objasnil výklad 
niektorých ustanovení, napríklad jasným stanovením toho, že demolačné práce patria 
do vymedzenia pojmu projekt (vec C-50/09).

S cieľom napraviť zistené nedostatky a zosúladiť text smernice s novými politickými 
prioritami Únie, ako je stratégia na ochranu pôdy, plán pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje a stratégia Európa 2020, Komisia vypracovala tento návrh na revíziu smernice o EIA.

V súlade s prioritami Únie sa v návrhu medzi faktory, vo vzťahu ku ktorým sa musia 
posudzovať vplyvy projektu, dopĺňa biodiverzita, využívanie prírodných zdrojov, zmena 
klímy a riziká vzniku prírodných katastrof a človekom spôsobených katastrof. Návrh navyše 
požaduje, aby sa pri posudzovaní projektov zohľadňovala kumulácia vplyvu s inými 
projektmi alebo činnosťami, aby sa zabránilo škodlivej praktike delenia diel na časti s cieľom 
znížiť zistené vplyvy na životné prostredie.

Pokiaľ ide o postup overovania, cieľom návrhu je zabezpečiť, aby posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie podliehali len projekty, ktoré majú významný vplyv na životné 
                                               
1 Podľa posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou sa v Únii každoročne uskutoční 15 000 až 26 000 posúdení 
vplyvov na životné prostredie, 27 000 až 33 8000 postupov overovania a 1 370 až 3 380 konštruktívnych 
overení.
2 Pôvodná smernica 85/337/EHS bola zmenená smernicami 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES a kodifikovaná 
smernicou 2011/92/EÚ.
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prostredie, a to na základe osobitných informácií, ktoré navrhovateľ poskytne príslušnému 
orgánu (príloha II.A). Komisia okrem toho navrhuje rozšíriť zoznam výberových kritérií, 
z ktorých vychádza rozhodnutie po overení, a stanoviť lehotu na prijatie rozhodnutia na tri 
mesiace (s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace). 

Čo sa týka kvality informácií, Komisia navrhuje, aby príslušné orgány po konzultácii 
s navrhovateľom určili rozsah a úroveň podrobnosti informácií, ktoré sa majú uviesť 
v environmentálnej správe (fáza určovania rozsahu). Okrem toho sa zavádza povinné 
posúdenie prijateľných alternatív pre projekt a povinné monitorovanie po skončení 
posudzovania vplyvu na životné prostredie v prípadoch, keď sa preukáže, že projekt má 
významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 

Pokiaľ ide o zjednodušenie administratívneho postupu, Komisia s cieľom stanoviť jasný 
časový rámec pre všetky fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhuje určiť 
minimálny a maximálny čas pre konzultáciu verejnosti a pre prijatie konečného rozhodnutia 
a zriadiť v členských štátoch jedno kontaktné miesto na koordináciu postupu s prípadnými 
posudzovaniami vplyvov na životné prostredie, ktoré sa vyžadujú na základe iných právnych 
predpisov, ako napríklad smernice o priemyselných emisiách, rámcovej smernice o vode 
a smernice o biotopoch.

Spravodajca je presvedčený, že je nutné sa riadiť modelom rozvoja, ktorý je v celej Únii 
reálne udržateľný, a vyjadruje úplnú a úprimnú podporu návrhu Komisie. Navrhované zmeny 
sa preto zameriavajú najmä na posilnenie návrhu, pričom cieľom doplnenia niektorých častí je 
urobiť tento návrh ešte ráznejším a účinnejším, jednoduchším na transpozíciu 
do vnútroštátnych právnych predpisov a účinnejším na dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany 
životného prostredia. Základné body, ktorým sa venujú predkladané pozmeňujúce návrhy, 
možno zhrnúť takto: 

Zapojenie verejnosti

V súlade s Aarhuským dohovorom je snahou posilniť úlohu dotknutej verejnosti vo všetkých 
fázach postupu. Dobrá správa vecí verejných si vyžaduje príležitosti na dialóg medzi 
zainteresovanými stranami a jasný a transparentný postup, ktorý umožňuje informovanie 
dotknutej verejnosti vo vhodnom čase o možnej realizácii dôležitého projektu, čím by sa 
mohla posilniť podpora prijatých rozhodnutí a znížiť počet súdnych sporov, ku ktorým 
systematicky dochádza v členských štátoch, keď nie je zabezpečená účinná účasť verejnosti 
na rozhodovaní o projekte, ako aj náklady na ne.

Konflikty záujmov

Dôveryhodnosť celého postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie by bola narušená, 
ak sa jasne nestanovia predpisy, ktorými sa odstráni vážny fenomén konfliktu záujmov. 
Spravodajca mal možnosť na vlastné oči vidieť, že aj napriek formálnemu oddeleniu 
príslušného orgánu od navrhovateľa dochádza v niektorých prípadoch k nevhodnému 
prepojeniu medzi týmito dvoma subjektmi, ktoré narúša objektivitu posúdenia, a to najmä 
vtedy, keď navrhovateľom je verejný subjekt. Preto treba zabezpečiť úplnú nezávislosť 
príslušného orgánu od navrhovateľa.
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Nápravné opatrenie

Spravodajca v plnej miere súhlasí s návrhom Komisie vo veci monitorovania ex post
projektov, ktoré majú významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ale domnieva sa, 
že je absolútne nevyhnutné spojiť ho s povinnosťou navrhovateľa prijať náležité nápravné 
opatrenie, ak sa monitorovaním ukáže, že stanovené zmierňovacie a kompenzačné opatrenia 
pre povolený projekt nie sú účinné.

Vypracovanie a overenie environmentálnych správ

Spravodajca sa v prvom rade domnieva, že je nevyhnutné zaručiť overovanie 
environmentálnych správ odborníkmi, ktorí budú úplne nezávislí a budú mať náležité odborné 
znalosti v oblasti životného prostredia. Pokiaľ ide o systém certifikácie odborníkov, ktorý 
navrhuje Komisia, spravodajca sa aj napriek tomu, že súhlasí s cieľom zaručiť kvalitu kontrol, 
domnieva, že uplatňovanie takéhoto systému by členským štátom mohlo spôsobovať značné 
ťažkosti, a preto navrhuje jeho vypustenie. 

Právna istota

S cieľom zaručiť potrebnú právnu istotu spravodajca navrhuje vložiť do smernice jasné 
vymedzenie pojmu biodiverzita vychádzajúce z Dohovoru OSN o biologickej diverzite, 
ktorým by sa jasne definovalo, že biodiverzita zahŕňa všetky druhy rastlín a zvierat, 
a stanoviť, že výnimky z časových rámcov možno povoliť len vo výnimočných prípadoch. Čo 
sa týka nadobudnutia účinnosti nových pravidiel posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
spravodajca sa domnieva, že treba zabezpečiť, aby v prípade pokročilej fázy postupu (keď už 
bola predložená environmentálna správa) sa tento postup mohol ukončiť v súlade 
s v súčasnosti platným právnym predpisom.

Bridlicový plyn

Na základe zásady predbežnej opatrnosti a požiadavky Európskeho parlamentu uvedenej 
v jeho uznesení z 21. novembra 2012 o vplyve ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice 
na životné prostredie spravodajca považuje za potrebné zahrnúť do prílohy I smernice 
tzv. nekonvenčné uhľovodíky, aby príslušné projekty prieskumu a ťažby systematicky 
podliehali posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Prahy pre ťažbu stanovené v platnej 
smernici nezohľadňujú úrovne každodennej ťažby takéhoto plynu a ropy, čo samozrejme 
zapríčiňuje, že príslušné projekty nepodliehajú povinnému posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie.

* * *
Presadzovať ekologické hospodárstvo znamená tiež zaručiť udržateľnosť projektov, ktoré sa 
realizujú na našom území, ako aj ich navrhovať a uskutočňovať v závislosti od ich vplyvu 
na efektívnosť využívania zdrojov, zmenu klímy a stratu biodiverzity, najmä pokiaľ ide 
o veľké infraštruktúrne projekty. 
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Čo najskoršie prijatie novej smernice o EIA znamená prejsť od slov k činom a poskytnúť 
Európskej únii nevyhnutný operačný nástroj na riešenie celosvetových výziev 21. storočia.

* * *
Spravodajca s potešením privítal mnohé návrhy, ktoré mu predložili tieňoví spravodajcovia 
a kolegovia v Európskom parlamente. Spravodajca a jeho zamestnanci dostali stanoviská 
od týchto organizácií: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, 
UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC a NEEIP. Okrem toho uskutočnili 
niekoľko stretnutí so zástupcami litovskej a holandskej vlády, spravodajcami Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a zástupcami okrem iného týchto organizácií: Friends of 
the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, 
IMA-Europe a TERNA. Spravodajca by sa rád obzvlášť poďakoval advokátovi Matteovi 
Cerutimu, dott. Stefanovi Lenzimu z WWF Italia a dott. Marcovi Stevaninovi. 
Spravodajca nesie výlučnú zodpovednosť za návrhy, ktoré sa rozhodol zahrnúť do svojho 
návrhu správy.


