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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0628),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 191(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0367/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. februarja 
20131,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za promet in turizem in Odbora za peticije (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost 
z določbami Direktive 2011/92/EU v 
primerih nujnih razmer lahko negativne 
učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki 
bo državam članicam dovolila, da v 
ustreznih primerih Direktive ne 
uporabljajo.

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost 
z določbami Direktive 2011/92/EU pri 
odzivih na nujne razmere lahko negativne 
učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki 
bo državam članicam dovolila, da pri 
projektih, katerih edini namen je odziv na 
nujne razmere zaradi zaščite človekovega 
življenja in okolja pred škodo, ki jo 
povzročijo naravne nesreče in nesreče, ki 
jih povzroči človek, Direktive ne 
uporabljajo.

Or. it

Obrazložitev

Treba je preprečiti neupravičeno uporabo odstopanja od direktive o presoji vplivov na okolje 
(PVO), za katero so se v preteklosti odločale nekatere države članice. Namen predlaganega 
besedila je pojasniti in opredeliti nujne razmere, v katerih se lahko države članice odločijo, 
da za določene projekte, katerih edini cilj je odziv na nujne primere s področja civilne zaščite, 
ne opravijo presoje vplivov na okolje.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Izkušnje so pokazale, da je treba 
uvesti posebna pravila za preprečitev 
navzkrižja interesov, ki se lahko pojavi 
med nosilcem projekta, ki mora opraviti 
presojo okoljskih vplivov, in pristojnim 
organom iz člena 1(2)(f) Direktive št. 
2011/92/EU. Pristojni organ in nosilec 
projekta zlasti ne bi smela biti ista oseba, 
niti ne bi smel pristojni organ biti 
kakorkoli odvisen od nosilca projekta, z 
njim povezan ali do njega v podrejenem 
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položaju. Iz istega razloga je treba 
določiti, da organ, ki je bil imenovan za 
pristojni organ v smislu Direktive 
2011/92/EU, ne bi smel opravljati te 
naloge v primeru, ko je sam nosilec 
projektov, za katere je obvezno opraviti 
presojo vplivov na okolje. 

Or. it

Obrazložitev

Izkušnje nekaterih držav članic kažejo, da je treba za odpravo resnega problema navzkrižja 
interesov uvesti natančna pravila, saj se le tako lahko dejansko izpolni namen postopka 
presoje vplivov na okolje: pristojni organ, ki ima nalogo opraviti presojo, nikakor ne sme biti 
ista oseba kot nosilec projekta, niti ne sme biti nasproti njemu v odvisnem ali podrejenem 
položaju.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Okoljsko poročilo projekta, ki ga mora 
pripraviti nosilec projekta, bi moralo 
vključevati presojo razumnih alternativ, ki 
so relevantne za predlagani projekt, 
vključno z verjetnim razvojem obstoječega 
stanja okolja v primeru, da se projekt ne bi 
izvedel (osnovni scenarij), s čimer bi 
izboljšali kakovost postopka presoje in 
omogočili upoštevanje okoljskih vidikov 
že v zgodnjih fazah oblikovanja projekta.

(18) Okoljsko poročilo projekta, ki ga mora 
pripraviti nosilec projekta, bi moralo 
vključevati presojo razumnih alternativ, ki 
so relevantne za predlagani projekt, 
vključno z verjetnim razvojem obstoječega 
stanja okolja v primeru, da se projekt ne bi 
izvedel (osnovni scenarij), s čimer bi 
izboljšali kakovost postopka primerjalne
presoje in omogočili upoštevanje okoljskih 
vidikov že v zgodnjih fazah oblikovanja 
projekta, s čimer bi zagotovili najbolj 
trajnostno izbiro z najmanjšimi vplivi na 
okolje.

Or. it

Obrazložitev

Cilj presoje možnih razumnih alternativ predlaganemu projektu je omogočanje bolj 
trajnostne in okolju bolj prijazne primerjalne izbire na podlagi prejetih informacij.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Treba bi bilo sprejeti ukrepe, ki bodo 
zagotovili, da so podatki in informacije iz 
okoljskih poročil, ki so v skladu s 
Prilogo IV Direktive 2011/92/EU, popolni 
in dovolj visoke kakovosti. Da bi se 
izognili podvojevanju presoje, bi države 
članice morale upoštevati dejstvo, da se 
okoljske presoje lahko izvajajo na
različnih ravneh ali z različnimi 
instrumenti.

(19) Treba bi bilo sprejeti ukrepe, ki bodo 
zagotovili, da so podatki in informacije iz 
okoljskih poročil, ki so v skladu s 
Prilogo IV Direktive 2011/92/EU, popolni 
in dovolj visoke kakovosti.

Or. it

Obrazložitev

Treba je preprečiti možnost, da bi nosilec projekta alternativne možnosti za predlagani 
projekt izključil iz obvezne vključitve v okoljsko poročilo na podlagi preproste utemeljitve, da 
bi morala biti presoja alternativ izvedena v fazi načrtovanja.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Treba je zagotoviti, da bodo imeli 
strokovnjaki, ki presojajo okoljska 
poročila, zaradi svojih kvalifikacij in 
izkušenj potrebno strokovno 
usposobljenost, da bodo lahko opravljali 
naloge iz direktive 2011/92/EU na 
znanstveno objektiven način in 
popolnoma neodvisno od nosilca projekta 
ter samih pristojnih organov.

Or. it
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Obrazložitev

Popolna neodvisnost strokovnjakov, ki jim pristojni organi podelijo nalogo presoje informacij 
v okoljskem poročilu, je temeljna zahteva, če želimo zagotoviti kakovostno presojo vplivov na 
okolje. Presojo je treba opraviti znanstveno objektivno, vanjo pa se nihče ne sme vmešavati 
ali nanjo vplivati. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ustrezno je določiti skupne minimalne 
zahteve v zvezi s spremljanjem 
pomembnih negativnih vplivov sestave in 
delovanja projektov, da se zagotovi skupen 
pristop v vseh državah članicah in da po 
izvedbi blažilnih in kompenzacijskih 
ukrepov ne bo vplivov, večjih od tistih, ki 
so bili prvotno predvideni. Tovrstno 
spremljanje ne bi smelo podvajati ali 
povečati obsega spremljanja, ki se zahteva 
v skladu z drugo zakonodajo Unije.

(21) Ustrezno je določiti skupne minimalne 
zahteve v zvezi s spremljanjem 
pomembnih negativnih vplivov izvajanja
in delovanja projektov, da se zagotovi 
skupen pristop v vseh državah članicah in 
da po izvedbi blažilnih in kompenzacijskih 
ukrepov ne bo vplivov, večjih od tistih, ki 
so bili prvotno predvideni. Tovrstno 
spremljanje ne bi smelo podvajati ali 
povečati obsega spremljanja, ki se zahteva 
v skladu z drugo zakonodajo Unije. Če bi 
rezultati spremljanja pokazali prisotnost 
nepričakovanih negativnih vplivov, je 
treba predvideti ustrezni korektivni ukrep 
za odpravo pomanjkljivosti, in sicer v 
obliki dodatnih blažilnih ali 
kompenzacijskih ukrepov.

Or. it

Obrazložitev

Uvedba spremljanja v novi direktivi o PVO je zelo pomembna. Za preprečitev tega, da bi ta 
naknadni nadzorni ukrep bil sam sebi namen, pa je treba določiti, da je v primeru 
neučinkovitosti blažilnih in kompenzacijskih ukrepov nosilec projekta odgovoren za izvedbo 
dodatnih korektivnih ukrepov za odpravo morebitnih nepričakovanih negativnih vplivov 
odobrenega projekta. 
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Treba bi bilo uvesti časovne okvire za 
različne faze okoljske presoje projektov, da 
se spodbudi učinkovitejše odločanje in 
poveča pravna varnost, pri čemer se 
upoštevajo tudi narava, kompleksnost, 
lokacija in obseg predlaganega projekta. 
Taki časovni okviri v nobenem primeru ne 
bi smeli ogrožati visokih standardov za 
varovanje okolja, zlasti tistih, ki izvirajo iz 
druge okoljske zakonodaje Unije, ter 
učinkovitega sodelovanja javnosti in 
dostopa do pravnega varstva.

(22) Treba bi bilo uvesti časovne okvire za 
različne faze okoljske presoje projektov, da 
se spodbudi učinkovitejše odločanje in 
poveča pravna varnost, pri čemer se 
upoštevajo tudi narava, kompleksnost, 
lokacija in obseg predlaganega projekta. 
Taki časovni okviri v nobenem primeru ne 
bi smeli ogrožati visokih standardov za 
varovanje okolja, zlasti tistih, ki izvirajo iz 
druge okoljske zakonodaje Unije, ter 
učinkovitega sodelovanja javnosti in 
dostopa do pravnega varstva, morebitne 
odloge pa bi morali odobriti samo v 
izjemnih primerih.

Or. it

Obrazložitev

Jasna določitev časovnih okvirov je pomembna zaradi zagotavljanja pravne varnosti vsem 
udeleženim v postopku presoje vplivov na okolje. Zato je treba natančno določiti, da se 
morebitne odloge časovnih rokov lahko odobri le v izjemnih primerih.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Pragovi proizvodnje, ki so 
predvideni za nafto in zemeljski plin v 
Prilogi I Direktive 2011/92/EU ne 
upoštevajo posebnosti dnevnih ravni 
proizvodnje nekonvencionalnih 
ogljikovodikov, ki so pogosto zelo 
spremenljive in nižje. Zaradi tega za 
projekte, povezane s temi ogljikovodiki, 
kljub njihovemu vplivu na okolje presoja 
teh vplivov ni obvezna. Kot je v svoji 
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resoluciji z dne 21. novembra 2012 o 
vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca 
na okolje (P7_TA(2012)0443) zahteval 
Evropski parlament, je na podlagi 
previdnostnega načela treba 
nekonvencionalne ogljikovodike (plin in 
nafta iz skrilavca, zemeljski plin iz 
nekonvencionalnih nahajališč, metan iz 
premogovnih ležišč), opredeljene na 
podlagi njihovih geoloških značilnosti, 
vključiti v Prilogo I Direktive 2011/92/EU 
ne glede na načrpano količino, tako da bo 
za projekte v zvezi s temi ogljikovodiki 
sistematično veljala obveznost presoje 
okoljskega vpliva. 

Or. it

Obrazložitev

Sedanja direktiva ne upošteva dnevnih ravni proizvodnje nekonvencionalnih ogljikovodikov, 
zato za te projekte kljub njihovemu okoljskemu vplivu presoja teh vplivov ni obvezna. Na 
podlagi previdnostnega načela in kot je v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2012 zahteval 
Evropski parlament, se predlaga vključitev nekonvencionalnih ogljikovodikov (plin in nafta iz 
skrilavca, zemeljski plin iz nekonvencionalnih nahajališč, metan iz premogovnih ležišč) v 
Prilogo I, da bo za projekte v zvezi z njimi sistematično veljala obveznost presoje okoljskega 
vpliva.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Nove določbe bi se prav tako morale 
uporabljati za projekte, za katere je bila 
prošnja za soglasje za izvedbo vložena 
pred rokom za prenos zakonodaje in za 
katere presoja vplivov na okolje ni bila 
zaključena pred navedenim rokom.

(24) Nove določbe bi se prav tako morale 
uporabljati za projekte, za katere je bila 
prošnja za soglasje za izvedbo vložena 
pred rokom za prenos zakonodaje in za 
katere je bilo okoljsko poročilo predloženo
pred navedenim rokom.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost in se izognili prevelikim obremenitvam za gospodarske 
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subjekte, je treba v primerih, ko je postopek vpliva na okolje že v pozni fazi in je bilo že 
vloženo poročilo, dopustiti možnost, da se postopek zaključi v skladu z veljavno zakonodajo, 
ne da bi bilo treba začeti znova na podlagi novih pravil.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Za prilagoditev izbirnih meril in 
informacij, ki morajo biti zajete v 
okoljskem poročilu o najnovejših razvojnih 
dosežkih v tehnologiji in ustreznih praksah, 
bi bilo treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi s prilogami II.A, III in IV 
Direktive 2011/92/EU. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

(26) Za prilagoditev izbirnih meril in 
informacij, ki morajo biti zajete v 
okoljskem poročilu o najnovejših razvojnih 
dosežkih v tehnologiji in ustreznih praksah, 
bi bilo treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi s prilogami II.A, III in IV 
Direktive 2011/92/EU. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. it

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 27.)

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za uskladitev besedila uvodne izjave z najnovejšo prakso.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 

črtano
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posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. it

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 26.)

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) „presoja vplivov na okolje“ pomeni 
postopek priprave okoljskega poročila, 
izvajanje posvetovanj (vključno z zadevno 
javnostjo in okoljskimi organi), presojo 
pristojnega organa ob upoštevanju 
okoljskega poročila in rezultatov 
posvetovanj v postopku izdaje soglasja za 
izvedbo, pa tudi zagotavljanje informacij o 
odločitvi v skladu s členi 5 do 10.“

( ((Ne zadeva slovenske različice)

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice)

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka g a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) v odstavku 2 se doda naslednja 
opredelitev:
„ga) „biotska raznovrstnost“ raznolikost 
živih organizmov iz vseh virov, med 
drugim tudi vseh vrst rastlin in živali vrst 



PR\932755SL.doc 13/44 PE508.221v01-00

SL

in njihovih habitatov, kopenskih, morskih 
in drugih vodnih ekosistemov in ekoloških 
kompleksov, katerih del so, vključno z 
raznovrstnostjo znotraj vrst, med vrstami 
in raznovrstnostjo ekosistemov.“

Or. it

Obrazložitev

V celoti se strinjamo z načelom, da je treba oceniti pomembne posredne in neposredne učinke 
določenega projekta na biotsko raznovrstnost. Zaradi pravne varnosti zato predlagamo, da se 
opredelitev biotske raznovrstnosti utemelji na členu 2 Konvencije Združenih narodov o 
biološki raznovrstnosti. 

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2011/92/ES
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je tako določeno z nacionalno 
zakonodajo, se države članice lahko 
odločajo za vsak primer posebej, da se ta 
direktiva ne uporablja za projekte, katerih 
edini namen je nacionalna obramba ali 
civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna 
uporaba škodljivo vplivala na navedene 
namene.“

3. Če je tako določeno z nacionalno 
zakonodajo, se države članice lahko 
odločajo za vsak primer posebej, da se ta 
direktiva ne uporablja za projekte, katerih 
edini namen je nacionalna obramba ali 
civilna zaščita s ciljem zaščititi človekovo 
življenje in okolje pred škodo, ki jo 
povzročijo naravne nesreče ali nesreče, ki 
jih povzroči človek, če ocenijo, da bi 
takšna uporaba škodljivo vplivala na 
navedene namene.“

Or. it

Obrazložitev

Treba je preprečiti neupravičeno uporabo odstopanja od direktive o presoji vplivov na okolje 
(PVO), za katero so se v preteklosti odločale nekatere države članice. Namen predlaganega  
besedila je pojasniti in opredeliti nujne razmere, v katerih se lahko države članice odločijo, 
da za določene projekte, katerih edini cilj je odziv na nujne primere s področja civilne zaščite, 
ne opravijo presoje okoljskih vplivov. (Zadnji stavek ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2011/92/ES
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta direktiva se ne uporablja za projekte, 
katerih podrobnosti so sprejete s posebnim 
predpisom nacionalne zakonodaje, če se 
cilji te direktive, vključno z zagotavljanjem 
informacij, dosegajo z zakonodajnim 
postopkom. Vsaki dve leti od datuma, 
določenega v členu 2(1) Direktive XXX 
[OPOCE vnese št. te direktive], države 
članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli 
uporabi te določbe.“

4. Ta direktiva se ne uporablja za projekte, 
katerih podrobnosti so sprejete s posebnim 
predpisom nacionalne zakonodaje, če se 
cilji te direktive, vključno z zagotavljanjem 
informacij, posvetovanjem z zadevno 
javnostjo in dostopom do pravnega 
varstva, dosegajo z zakonodajnim 
postopkom. Vsaki dve leti od datuma, 
določenega v členu 2(1) Direktive XXX 
[OPOCE vnese št. te direktive], države 
članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli 
uporabi te določbe.“

Or. it

Obrazložitev

Ob upoštevanju Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah je treba posvetovanje z zadevno javnostjo 
in možnost dostopa do pravnega varstva vključiti med pogoje, potrebne za izvzetje projektov, 
katerih podrobnosti so bile odobrene s posebnim nacionalnim zakonom iz presoje okoljskega 
vpliva v skladu z direktivo o PVO.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) doda se naslednji odstavek 4a:
„4a. države članice imenujejo pristojen 
organ ali organe, pri čemer zagotovijo 
njegovo polno neodvisnost pri opravljanju 
nalog, ki mu jih podeljuje direktiva. Pri 
imenovanju pristojnega organa ali 
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organov je treba zlasti paziti, da se 
prepreči kakršen koli odvisen, povezan ali 
podrejen odnos med temi organi ali 
njihovimi člani in nosilcem projekta. 
Pristojni organ ne more opravljati nalog, 
ki so mu podeljene v skladu s to direktivo, 
pri projektu, katerega nosilec je sam.“

Or. it

Obrazložitev

Izkušnje nekaterih držav članic kažejo, da je treba za odpravo problematičnega navzkrižja 
interesov uvesti natančna pravila, saj se le tako lahko dejansko izpolni namen postopka 
presoje okoljskih vplivov: pristojni organ, ki ima nalogo opraviti presojo, nikakor ne sme biti 
ista oseba kot nosilec projekta, niti ne sme biti nasproti njemu v odvisnem ali podrejenem 
položaju.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2011/92/ES
Člen 2 – točka 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ v okviru usklajenega 
postopka usklajuje različne posamezne 
presoje, ki jih zahteva zadevna zakonodaja 
Unije in jih izda več organov, brez 
poseganja v kakršne koli določbe, ki so v 
nasprotju s tem iz druge ustrezne 
zakonodaje Unije.

Pristojni organ v okviru usklajenega 
postopka usklajuje različne posamezne 
presoje, ki jih zahteva zadevna zakonodaja 
Unije in jih izdajo različni organi, brez 
poseganja v kakršne koli določbe, ki so v 
nasprotju s tem iz druge ustrezne 
zakonodaje Unije.

Or. it

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2011/92/ES
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z državami članicami in 
jim zagotavlja pomoč, ki jo potrebujejo za 
opredelitev in izvajanje usklajenih ali 
skupnih postopkov iz tega člena.

Or. it

Obrazložitev

Komisija bi morala zagotoviti vso potrebno pomoč za učinkovito organizacijo usklajenih in 
skupnih postopkov držav članic.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 2 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
“4. Brez poseganja v člen 7 lahko države 
članice v izjemnih primerih določen 
projekt v celoti ali delno izvzamejo iz 
določb v tej direktivi.
V tem primeru države članice:
-a) opravijo posvetovanje z zadevno 
javnostjo;
a) preučijo, ali bi bila primerna druga 
oblika presoje;
b) omogočijo zadevni javnosti dostop do 
podatkov, pridobljenih z drugimi 
oblikami presoje iz točke (a), podatkov, 
ki se nanašajo na odločitev o odobritvi 
izvzetja, ter razlogov za njegovo 
odobritev;
c) pred izdajo soglasja obvestijo 
Komisijo o razlogih, ki utemeljujejo 
odobreno izvzetje, in ji zagotovijo 
podatke, ki so, kadar primerno, na 
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razpolago njihovim državljanom.
Komisija nemudoma posreduje prejete 
dokumente drugim državam članicam.
Komisija letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi tega 
odstavka.“

Or. it

Obrazložitev

Na podlagi Aarhuške konvencije predlog spremembe uvaja posvetovanje z zadevno javnostjo 
kot prvi pogoj, ki ga morajo države članice izpolniti, če se odločijo za celotno ali delno 
izvzetje specifičnega projekta iz določb te direktive.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/92/ES
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Presoja vplivov na okolje na primeren 
način glede na vsak posamezni primer in v 
skladu s členi 4 do 11 opredeli, opiše in 
presodi neposredne in posredne pomembne 
vplive projekta na naslednje dejavnike:

Presoja vplivov na okolje na primeren 
način glede na vsak posamezni primer in v 
skladu s členi 4 do 11 opredeli, podrobno
opiše in presodi neposredne in posredne 
pomembne vplive projekta kot celote na 
naslednje dejavnike: 

Or. it

Obrazložitev

Izrecna zahteva, da se projekt in njegov vpliv opišeta v celoti in podrobno, se uvaja v različne 
dele besedila z namenom, da bi preprečili enega od najpogostejših„trikov“, ki ga nosilci 
projektov uporabljajo, da bi se izognili pravilnemu postopku presoje vpliva, in sicer  delitvi 
del v ločene enote, zato da bi zmanjšali ugotovljene okoljske vplive.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/92/ES
Člen 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zemljišče, tla, vodo, zrak in podnebne 
spremembe;

b) zemljišče, tla, podtalje, vodo, zrak in 
podnebne spremembe;

Or. it

Obrazložitev

Kot so pokazale izkušnje, ni dovolj predvideti, da bodo s presojo vplivov ugotovljeni 
pomembni vplivi projekta na tla in vode, da bi učinkovito zaščitili globinske podtalne vode 
pred morebitnim onesnaženjem. Zato se predlaga, da se besedilo dopolni z izrecno 
vključitvijo podtalja med okoljske dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri presoji.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/92/ES
Člen 4 – odstavek 5 – uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev na podlagi informacij, ki 
jih priskrbi nosilec projekta, in ob 
upoštevanju, kjer je to ustrezno, rezultatov 
študij, predhodnih preverjanj ali presoj 
vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge 
zakonodaje Unije. Odločitev na podlagi 
odstavka 2:

5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev na podlagi informacij, ki 
jih priskrbi nosilec projekta, in ob 
upoštevanju morebitnih pripomb javnosti 
in zadevnih lokalnih organov ter, kjer je 
to ustrezno, rezultatov študij, predhodnih 
preverjanj ali presoj vplivov na okolje, ki 
izhajajo iz druge zakonodaje Unije. 
Odločitev na podlagi odstavka 2:

Or. it

Obrazložitev

Ob upoštevanju Aarhuške konvencije mora pristojni organ zagotoviti preglednost odločanja.  
Zato morajo biti javnost in zadevni lokalni organi udeleženi od začetka, že v začetni fazi 
postopka predhodne preveritve. 
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/92/ES
Člen 4 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) je na voljo javnosti. (Ne zadeva slovenske različice)

Or. it

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice)

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/92/ES
Člen 4 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev v treh mesecih od 
prošnje za soglasje za izvedbo in pod 
pogojem, da je nosilec projekta predložil 
vse potrebne informacije. Glede na naravo, 
zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega 
projekta lahko pristojni organ ta rok 
podaljša za dodatne 3 mesece; v tem 
primeru pristojni organ nosilca projekta 
obvesti o razlogih, ki utemeljujejo 
podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje 
njegova odločitev.

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev v treh mesecih od 
prošnje za soglasje za izvedbo in pod 
pogojem, da je nosilec projekta predložil 
vse potrebne informacije. Glede na naravo, 
zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega 
projekta kot celote lahko pristojni organ ta 
rok izjemoma podaljša za dodatne 3 
mesece; v tem primeru pristojni organ 
nosilca projekta pisno obvesti o razlogih, 
ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, 
ko se pričakuje njegova odločitev, javnosti 
pa da na voljo informacije iz člena 6(2).

Or. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pravno varnost časovnega okvira:  odločitev, da se rok treh mesecev 
podaljša, mora biti mogoča samo v izrednih  primerih in jo je treba uradno pisno sporočiti, 
pri tem pa zagotoviti preglednost postopka ob spoštovanju  Aarhuške konvencije. 
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je presojo vplivov na okolje treba 
izvesti v skladu s členi 5 do 10, nosilec 
projekta pripravi okoljsko poročilo. 
Okoljsko poročilo temelji na odločitvi v 
skladu z odstavkom 2 tega člena in 
vključuje informacije, ki jih je smiselno 
zahtevati za ozaveščeno sprejemanje 
odločitev o vplivih predlaganega projekta 
na okolje, ob upoštevanju trenutnega 
znanja in metod presoje, značilnosti, 
tehnične zmogljivosti in lokacije projekta, 
značilnosti možnega vpliva, alternativnih 
možnosti predlaganega projekta in obsega, 
do katerega se nekatere zadeve (vključno z 
oceno alternativnih možnosti) bolj 
ustrezno ocenijo na različnih ravneh, 
vključno z ravnijo načrtovanja, ali na
podlagi drugih zahtev presoje. Podroben 
seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti 
v okoljskem poročilu, je določen v 
Prilogi IV.

1. Kadar je presojo vplivov na okolje treba 
izvesti v skladu s členi 5 do 10, nosilec 
projekta pripravi okoljsko poročilo. 
Okoljsko poročilo temelji na odločitvi v 
skladu z odstavkom 2 tega člena in 
vključuje informacije, ki jih je smiselno 
zahtevati za ozaveščeno sprejemanje 
odločitev o vplivih predlaganega projekta 
na okolje, ob upoštevanju trenutnega 
znanja in metod presoje, značilnosti, 
tehnične zmogljivosti in lokacije projekta, 
značilnosti možnega vpliva ter 
alternativnih možnosti predlaganega 
projekta. Podroben seznam informacij, ki 
jih je treba zagotoviti v okoljskem 
poročilu, je določen v Prilogi IV.

Or. it

Obrazložitev

Besedilo, za katerega se predlaga črtanje, bi lahko vodilo v izključitev obvezne vključitve 
alternativnih možnosti za predlagani projekt v okoljsko poročilo na podlagi preprostega 
razloga, ki bi ga podal nosilec projekta, namreč da bi morala biti presoja alternativnih 
možnosti izvedena v fazi načrtovanja. Zaradi tega bi v tej izredno pomembni fazi postopka 
nastala nevarnost izogibanja, kot je sama Komisija priznala v svojem poročilu o uporabi in 
učinkovitosti direktive o PVO z dne 23. julija 2009 (COM(2009)378, oddelek 3.2.2). 
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te alternativne možnosti, vključno s 
presojo posledic neizvedbe projekta 
(osnovni scenarij) omogočajo primerjalno 
presojo različnih predlaganih rešitev, s 
tem pa izbiro alternative, ki je najbolj 
trajnostna in ima najmanjši vpliv na 
okolje. 

Or. it

Obrazložitev

V normativnem delu je treba podrobno navesti, da je cilj presoje možnih razumnih alternativ 
predlaganemu projektu ta, da omogočimo primerjalno izbiro alternative, ki je najbolj 
trajnostna in najmanj vpliva na okolje (kot je pravilno pojasnjeno v odstavku 2 Priloge IV). 
Predlagano besedilo pojasnjuje, da mora presoja omenjenih alternativ obsegati tudi „osnovni 
scenarij“ ali „ničelno izbiro“, se pravi neizvedbo projekta.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta določijo 
obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki 
jih mora nosilec projekta vključiti v 
okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 
tega člena. Zlasti določi:

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. it

Obrazložitev
(Ne zadeva slovenske različice)
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč 
akreditiranih in strokovno usposobljenih 
strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena. 
Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta 
predloži dodatne informacije, se lahko 
zahtevajo le, če to upravičujejo nove 
okoliščine in pristojni organ to ustrezno 
pojasni.

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč 
strokovno usposobljenih strokovnjakov iz 
odstavka 3 tega člena. Nadaljnje zahteve, 
da nosilec projekta predloži dodatne 
informacije, se lahko zahtevajo le, če to 
upravičujejo nove okoliščine in pristojni 
organ to ustrezno pojasni. 

Or. it

Obrazložitev

Obvezna uvedba sistema akreditacije strokovno usposobljenih strokovnjakov bi bila zelo težko 
izvedljiva za države članice in gospodarske subjekte, pri čemer imajo slednji običajno že na 
voljo ustrezno notranje znanje in izkušnje. 

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko 
poročilo pripravijo akreditirani in
strokovno usposobljeni strokovnjaki ali

a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko 
poročilo pripravijo strokovno usposobljeni 
strokovnjaki in 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi kakovosti okoljske presoje in zaradi odprave sistema akreditacije morajo poročilo 
pripraviti in pregledati strokovno usposobljeni strokovnjaki.
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko 
poročilo potrdijo akreditirani in strokovno 
usposobljeni strokovnjaki in/ali odbori 
nacionalnih strokovnjakov.

b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko 
poročilo potrdijo strokovno usposobljeni 
strokovnjaki in/ali odbori nacionalnih 
strokovnjakov.

Or. it

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar akreditirani in strokovno 
usposobljeni strokovnjaki pomagajo 
pristojnemu organu pripraviti odločitev iz 
člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo 
pomagati nosilcu projekta pri pripravi 
okoljskega poročila. 

Kadar strokovno usposobljeni strokovnjaki 
pomagajo pristojnemu organu pripraviti 
odločitev iz člena 5(2), isti strokovnjaki ne 
smejo pomagati nosilcu projekta pri 
pripravi okoljskega poročila. 

Or. it

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/ES
Člen 5 – točka 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo podrobne ureditve 
za sodelovanje in izbor akreditiranih in

Države članice določijo podrobne ureditve 
za sodelovanje in izbor strokovno 
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strokovno usposobljenih strokovnjakov 
(npr. zahtevane kvalifikacije, določitev 
strokovnjaka, ki bo opravil oceno, izdaja 
dovoljenj in izključitev).“

usposobljenih strokovnjakov (npr. 
zahtevane kvalifikacije in izkušnje, 
določitev strokovnjaka, ki bo opravil 
oceno. Strokovno usposobljeni 
strokovnjaki in odbori nacionalnih 
strokovnjakov morajo v vsakem primeru 
zagotoviti ustrezno strokovno znanje in 
nepristranskost pri pregledovanju 
okoljskih poročil ali drugih okoljskih 
informacij v skladu s to direktivo, ter 
poskrbeti za znanstveno objektivno in 
neodvisno presojo, brez vmešavanja ali 
vplivanja pristojnega organa, nosilca 
projekta ali nacionalnih organov.

Or. it

Obrazložitev

Popolna neodvisnost strokovnjakov, ki jim pristojni organi podelijo nalogo presoje informacij 
v okoljskem poročilu, je temeljna zahteva, če želimo zagotoviti kakovostno presojo vplivov na 
okolje. Presojo je treba opraviti znanstveno objektivno, vanjo pa se ne sme nihče vmešavati 
ali nanjo vplivati. 

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka -a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 6 – odstavek 2 – uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) v odstavku 2 se uvodni del nadomesti z 
naslednjim:
“2. Javnost se obvesti prek javnih objav 
in drugih primernih načinov, na primer 
razpoložljivih elektronskih medijev, o 
naslednjih zadevah že na začetni stopnji 
postopka sprejemanja okoljskih 
odločitev iz člena 2(2) in najpozneje 
takrat, ko je informacije mogoče 
razumno posredovati:

Or. it
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Obrazložitev

Predlog spremembe spreminja besedo „ali“ v „in“ z namenom, da bi se informacije za 
javnost posredovale prek javnih objav ali elektronskih komunikacijskih medijev, ki so sicer na 
voljo širši javnosti, ne pa vsakemu potencialno zainteresiranemu subjektu. 

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka a a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-aa) v odstavku 2 se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
“f) navedba časa in krajev, kjer so 
zadevni podatki dostopni, in na kakšen 
način, pri čemer se zadevni javnosti 
zagotovi možnost, da informacije poleg v 
temu namenjenih pisarnah pristojnega 
organa prejema tudi na krajih, ki so blizu 
območja, na katerem se uresničuje 
projekt;“

Or. it

Obrazložitev

Zadnji stavek bi bilo primerno dodati, da bi lahko predvideli ukrepe, ki omogočajo dejanski in 
ne zgolj teoretični dostop zadevne javnosti do okoljskih informacij. Kot je pozvala Komisija v 
svojem poročilu o uporabi in učinkovitosti direktive o PVO z dne 23. julija 2009 
(COM(2009)378, oddelek 3.3), je namen predloga spremembe odpraviti oviro, ki pogosto 
preprečuje dejansko udeležbo javnosti. 

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 1 – uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se 1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se 
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upoštevajo rezultati posvetovanj in 
informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 
7. V ta namen vsebuje odločitev o dodelitvi 
soglasja za izvedbo naslednje informacije:

morajo upoštevati in podrobno ovrednotiti
rezultati posvetovanj in informacije, zbrane 
v skladu s členi 5, 6 in 7. V ta namen 
vsebuje odločitev o dodelitvi soglasja za 
izvedbo naslednje informacije: 

Or. it

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) povzetek pripomb, prejetih v skladu s 
členoma 6 in 7;

c) povzetek opazk in mnenj, prejetih v 
skladu s členoma 6 in 7;

Or. it

Obrazložitev

Predlagana formulacija se zdi bolj primerna za opredelitev prispevka udeležene javnosti.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se na podlagi posvetovanj in 
informacij, zbranih v skladu s členi 5, 6 in 
7, sklene, da bo imel projekt pomembne 
škodljive vplive na okolje, pristojni organ 
čim prej in v tesnem sodelovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta preveri, 
ali je treba okoljsko poročilo iz člena 5(1) 
pregledati in spremeniti projekt, da se 
prepreči ali zmanjša te škodljive vplive, in 
ali so potrebni dodatni blažilni ali 

2. Če se na podlagi posvetovanj in 
informacij, zbranih v skladu s členi 5, 6 in 
7, sklene, da bo imel projekt pomembne 
škodljive vplive na okolje, pristojni organ 
čim prej in v tesnem sodelovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta preveri, 
ali je treba soglasje za projekt zavrniti ali
okoljsko poročilo iz člena 5(1) pregledati 
in spremeniti projekt, da se prepreči ali 
zmanjša te škodljive vplive, in ali so 
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kompenzacijski ukrepi. potrebni dodatni blažilni ali 
kompenzacijski ukrepi. 

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe izrecno in konkretno omenja možnost, da pristojni organ ne dodeli 
soglasja za projekt, če je bilo med postopkom presoje ugotovljeno, da bo imel pomemben 
negativen vpliv na okolje. Sedanje besedilo bi lahko napeljalo na razlage, ki bi lahko 
razvrednotile vlogo presoje okoljskega vpliva, ki je še naprej ta, da zagotavlja okoljsko 
trajnost odobrenih projektov.  

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V morebitni fazi revizije okoljskega 
poročila je treba v vsakem primeru 
zagotoviti informacijo javnosti iz člena 
6(2). 

Or. it

Obrazložitev

Okoljsko poročilo je podlaga za končno odločitev, ki jo pristojni organ sprejme glede 
odobritve ali zavrnitve projekta. V skladu z Aarhuško konvencijo je treba zadevno javnost 
obvestiti o njegovi morebitni reviziji. 

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se pristojni organ odloči, da izda 
soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje 
za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje 

Če se pristojni organ odloči, da izda 
soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje 
za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje 
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pomembnih škodljivih vplivov na okolje, 
da se oceni izvajanje in pričakovana 
učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih 
ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi 
škodljivi vplivi.

pomembnih škodljivih vplivov na okolje v 
fazi izvedbe in upravljanja, da se oceni 
izvajanje in pričakovana učinkovitost 
blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter 
ugotovijo vsi nepredvidljivi škodljivi 
vplivi. 

Or. it

Obrazložitev

Če se pristojni organ odloči, da bo dodelil soglasje za projekte, ki imajo pomemben negativen 
vpliv na okolje, je treba te projekte spremljati v vseh fazah projekta, tudi v fazi izvedbe in 
upravljanja. 

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, 
in trajanje spremljanja, morajo biti 
sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo 
predlaganega projekta ter pomenom 
njegovega vpliva na okolje.

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, 
in trajanje spremljanja, morajo biti 
sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo 
predlaganega projekta ter pomenom 
njegovega vpliva na okolje. Rezultate 
spremljanja se sporoči pristojnemu 
organu in da na voljo javnosti.

Or. it

Obrazložitev

Zadevno javnost je treba obvestiti tudi o rezultatih spremljanja, ki ga je treba izvajati, če se 
pristojni organ odloči, da bo dodelil soglasje za projekte, ki imajo pomemben negativen vpliv 
na okolje. 

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če rezultati spremljanja pokažejo 
prisotnost nepričakovanih negativnih 
vplivov, mora nosilec projekta izvesti 
korektivni ukrep v obliki dodatnih 
blažilnih in ali kompenzacijskih ukrepov 
za odpravo teh vplivov. Ukrepi, ki jih v 
okviru korektivnega ukrepa predlaga 
nosilec projekta, so na voljo javnosti, 
pristojni organ pa jih odobri in zagotovi 
njihovo upoštevanje. 

Or. it

Obrazložitev

Uvedba spremljanja v novi direktivi o PVO je zelo pomembna. Za preprečitev tega, da bi ta 
naknadni nadzorni ukrep bil sam sebi namen, pa je treba iti dlje in določiti, da je v primeru 
neučinkovitosti blažilnih in kompenzacijskih ukrepov nosilec projekta odgovoren za izvedbo 
dodatnih korektivnih ukrepov za odpravo morebitnih nepričakovanih negativnih vplivov 
projekta, za katerega je bilo dodeljeno soglasje. 

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in 
obseg predlaganega projekta lahko 
pristojni organ ta rok podaljša za dodatne 3 
mesece; v tem primeru pristojni organ 
nosilca projekta obvesti o razlogih, ki 
utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko 
se pričakuje njegova odločitev.

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in 
obseg predlaganega projekta lahko 
pristojni organ ta rok izjemoma podaljša za 
dodatne 3 mesece; v tem primeru pristojni 
organ nosilca projekta pisno obvesti o 
razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o 
datumu, ko se pričakuje njegova odločitev. 

Or. it

Obrazložitev

Jasna določitev časovnih okvirov je pomembna zaradi zagotavljanja pravne varnosti vsem 
udeleženim v postopku. Zato je pomembno natančno določiti, da se morebitna podaljšanja po 
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poteku treh mesecev lahko odobrijo le v izjemnih primerih, kadar je to upravičeno zaradi 
narave, kompleksnosti, lokacije in obsega projekta, ter da je treba razloge za podaljšanje 
uradno in pregledno sporočiti.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/ES
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če v petih letih od presoje vplivov na 
okolje projekt ni uresničen, je treba 
informacije v tej presoji posodobiti.

Or. it

Obrazložitev

Kakovost presoje vpliva na okolje je utemeljena na zanesljivosti podatkov, izbranih med 
postopkom. Kot je pozvala Komisija v svojem poročilu o uporabi in učinkovitosti direktive o 
PVO z dne 23. julija 2009 (COM(2009)378, oddelek 3.2.2.), je namen novega odstavka 
določiti najdaljši čas veljavnosti podatkov, zbranih med postopkom presoje vplivov na okolje.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 – točka b
Direktiva 2011/92/ES
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice se lahko tudi odločijo, da 
dajo javnosti na voljo informacije iz 
odstavka 1, ko pristojni organ zaključi 
svojo presojo vplivov projekta na okolje.“

3. Ko pristojni organ zaključi svojo presojo 
vplivov projekta na okolje, se lahko države 
članice tudi odločijo, da dajo javnosti na 
voljo informacije iz odstavka 1 pred 
sprejetjem odločitve za dodelitev ali 
zavrnitev soglasja

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da imajo države članice možnost, če tako želijo, da objavijo 
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informacije o presoji vplivov tudi pred sprejetjem odločitve o dodelitvi soglasja za projekt.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a) V členu 10 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Določbe te direktive ne vplivajo na 
obveznost pristojnih organov, da 
spoštujejo omejitve, ki jih postavljajo 
nacionalni zakoni in drugi predpisi ter 
sprejete pravne prakse glede poslovne in 
industrijske zaupnosti, vključno z 
intelektualno lastnino in varovanjem 
javnega interesa, če so v skladu z 
Direktivo 2003/4/ES.

Or. it

Obrazložitev

Določbe te direktive glede dostopa do informacij med postopkom presoje vplivov na okolje je 
treba uskladiti z določbami Direktive 2003/4/ES o dostopu do informacij, sodelovanju 
javnosti in dostopu do sodišč na okoljskem področju.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Vstavi se naslednji člen 10a:
„Člen 10a

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve 
nacionalnih predpisov, sprejetih na 
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podlagi te direktive, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvrševanje teh kazni. 
Predvidene  kazni morajo biti  učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.“

Or. it

Obrazložitev

Kot kažejo izkušnje, naj bi države, če želijo zagotoviti skladno in učinkovito izvajanje 
direktive, določile učinkovite odvračilne kazni v primeru kršitve zadevnih nacionalnih 
predpisov, zlasti ko gre za primere navzkrižja interesov ali korupcije.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [DATUM]. 
Komisiji takoj sporočijo besedila 
navedenih predpisov in dokument, ki 
pojasnjuje povezavo med njimi in to 
direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [OPOCE vnese št. 
te direktive: 24 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive]. Komisiji takoj 
sporočijo besedila navedenih predpisov in 
dokument, ki pojasnjuje povezavo med 
njimi in to direktivo. 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi kompleksnosti določb , ki jih vsebuje direktiva, je treba določiti primerno obdobje za 
prenos, in sicer dve leti.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za projekte, za katere je bila zahteva za 
soglasje za izvedbo uvedena pred 
datumom iz prvega pododstavka 
člena 2(1) in za katere presoja vplivov na 

Za projekte, za katere je bila zahteva za 
soglasje za izvedbo vložena pred [OPOCE 
vnese št. te direktive: 24 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive] in za 



PR\932755SL.doc 33/44 PE508.221v01-00

SL

okolje ni bila dokončana pred tem 
datumom, veljajo obveznosti iz členov 3 do 
11 Direktive 2011/92/EU, kakor je bila 
spremenjena s to direktivo.

katere okoljsko poročilo iz člena 5(1) 
Direktive 2011/92/EU ni bilo dokončano 
in predloženo pristojnim organom pred 
tem datumom, veljajo obveznosti iz členov 
3 do 11 Direktive 2011/92/EU, kakor je 
bila spremenjena s to direktivo.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost in se izognili prevelikim obremenitvam za operaterje, je treba 
v primerih, ko je postopek presoje vplivov na okolje že napredoval in je bilo že vloženo 
poročilo, dopustiti možnost, da se postopek zaključi v skladu z veljavno zakonodajo, ne da bi 
bilo treba začeti znova na podlagi novih pravil.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Priloga – točka 12 a (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Priloga I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a) V Prilogi I se naslov nadomesti z 
naslednjim:
„PROJEKTI IZ ČLENA 4(1) 
(PROJEKTI, ZA KATERE JE 
OBVEZNA PRESOJA VPLIVOV NA 
OKOLJE)“

Or. it

Obrazložitev

Zaradi lažjega branja in takojšnjega razumevanja besedila, se predlaga, da se poleg 
ustreznih členov navede vsebina priloge.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Priloga – točka 1 b (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Priloga I – točka 14 a (novo) in 14 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12b) V Prilogi 1 se dodata naslednji točki 
(14a) in (14b):
„14a. Raziskovanje, ocena in črpanje 
nafte in/ali zemeljskega plina, ujetega v 
plinonosnih slojih skrilavca ali drugih 
sedimentnih skalnih tvorbah, ki so enako 
ali manj propustne in porozne, ne glede 
na izčrpano količino. 
14b. Raziskave in črpanje zemeljskega 
plina iz nahajališč premoga, ne glede na 
izčrpano količino.“ 

Or. it

Obrazložitev

Sedanja direktiva ne upošteva dnevnih ravni proizvodnje nekonvencionalnih ogljikovodikov, 
zato za te projekte kljub njihovemu vplivu na okolje presoja teh vplivov ni obvezna. Na 
podlagi previdnostnega načela, in kot je v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2012 zahteval 
Evropski parlament, se predlaga vključitev nekonvencionalnih ogljikovodikov (plin in nafta iz 
skrilavca, zemeljski plin iz nekonvencionalnih nahajališč, metan iz premogovnih ležišč) v 
Prilogo I, da bo za projekte v zvezi z njimi sistematično veljala obveznost presoje vplivov na 
okolje.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Priloga – točka 12 c (novo)
Direktiva 2011/92/ES
Priloga II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12c) V Prilogi II se naslov nadomesti z 
naslednjim:
„PROJEKTI IZ ČLENA 4(2) 
(PROJEKTI, PRI KATERIH JE 
IZVEDBA PRESOJE VPLIVOV NA 
OKOLJE DISKRECIJSKA PRAVICA 
DRŽAV ČLANIC)“

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi lažjega branja in takojšnjega razumevanja besedila, se predlaga, da se poleg 
ustreznih členov navede vsebina priloge.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Priloga – točka 13
Direktiva 2011/92/ES
Priloga II. A – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA II.A – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 4(3)

PRILOGA II.A – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 4(3) (INFORMACIJE O 
PROJEKTIH IZ PRILOGE II, KI JIH 
ZAGOTOVI NOSILEC PROJEKTA)

Or. it

Obrazložitev

Zaradi lažjega branja in takojšnjega razumevanja besedila, se predlaga, da se poleg 
ustreznih členov navede vsebina priloge.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Priloga – točka 13
Direktiva 2011/92/ES
Priloga II.A – odstavek 3 – uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Opis verjetnih pomembnih vplivov 
predlaganega projekta na okolje, ki so 
posledica:

3. Opis verjetnih pomembnih vplivov 
predlaganega projekta na okolje, ki so 
posledica, zlasti ob upoštevanju: 

Or. it
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Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Priloga – točka 13
Direktiva 2011/92/ES
Priloga II.A – odstavek 3 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) tveganj za zdravje zadevnega 
prebivalstva; 

Or. it

Obrazložitev

Treba je dopolniti informacije, ki jih mora nosilec projekta zagotoviti za postopek predhodne 
preveritve, in jim dodati vplive na človekovo zdravje. Komisija je isto merilo vključila tudi v 
Prilogo III o izbirnih merilih, ki jih mora pristojni organ upoštevati pri določanju, ali je treba 
za projekte iz Priloge II opraviti presojo vplivov na okolje.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Priloga – točka 13
Direktiva 2011/92/ES
Priloga II.A – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) vplivi na krajino in kulturno 
dediščino; 

Or. it

Obrazložitev

Treba je dopolniti informacije, ki jih mora nosilec projekta zagotoviti za postopek predhodne 
preveritve, ter jim dodati vplive na krajino in kulturno dediščino. Komisija je ista merila 
vključila tudi v Prilogo III, posvečeno izbirnim merilom, ki jih mora upoštevati pristojni 
organ pri določanju, ali je treba za projekte iz Priloge II opraviti presojo vplivov na okolje.
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Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Priloga – točka 13
Direktiva 2011/92/ES
Priloga II.A – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Povzetek glavnih alternativ, ki jih je 
proučil nosilec projekta, in navedba 
glavnih razlogov za izbiro ob upoštevanju 
vplivov na okolje. 

Or. it

Obrazložitev

Povzetek glavnih alternativnih možnosti za projekt, ki jih je proučil nosilec projekta, bi bilo 
treba predložiti tudi v začetni fazi presoje v okviru postopka predhodne preveritve, tako da bi 
pristojni organ prejel vse informacije v zvezi s projektom, ki je predmet presoje.  

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Priloga – točka 14
Direktiva 2011/92/ES
Priloga III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA III – IZBIRNA MERILA IZ 
ČLENA 4(4) 

PRILOGA III – IZBIRNA MERILA IZ 
ČLENA 4(4) (MERILA, S KATERIMI SE 
DOLOČI, ALI JE ZA PROJEKTE IZ 
PRILOGE II TREBA OPRAVITI 
PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE) 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi lažjega branja in takojšnjega razumevanja besedila, se predlaga, da se poleg 
ustreznih členov navede vsebina priloge.
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Priloga – točka 14
Direktiva 2011/92/ES
Priloga III – odstavek 2 – točka c – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) območja, opredeljena ali zavarovana v 
zakonodaji držav članic; Območja Natura 
2000, ki so jih določile države članice v 
skladu z Direktivo 2009/147/EGS 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktivo Sveta 92/43/EGS; območja, 
zaščitena z mednarodnimi konvencijami;

v) območja, opredeljena ali zavarovana v 
zakonodaji držav članic, ali območja, za 
katera veljajo omejitve; Območja Natura 
2000, ki so jih določile države članice v 
skladu z Direktivo 2009/147/EGS 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktivo Sveta 92/43/EGS; območja, 
zaščitena z mednarodnimi konvencijami;

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da območja, v katerih je treba zaradi postopka 
predhodne preveritve lokacijo projektov še posebej pozorno preučiti, vključujejo območja, za 
katera veljajo omejitve, se pravi območja, za katera po nacionalni zakonodaji veljajo okoljske 
omejitve, zlasti krajinske, lahko pa tudi hidrogeološke omejitve. 

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Priloga – točka 14
Direktiva 2011/92/ES
Priloga IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 5(1)

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 5(1) (INFORMACIJE, KI JIH 
MORA NOSILEC PROJEKTA NAVESTI 
V OKOLJSKEM POROČILU)

Or. it

Obrazložitev

Zaradi lažjega branja in takojšnjega razumevanja besedila, se predlaga, da se poleg 
ustreznih členov navede vsebina priloge.
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Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Priloga – točka 14
Direktiva 2011/92/ES
Priloga IV – odstavek 1 – uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Opis projekta, ki vključuje zlasti: 1. Opis projekta kot celote, ki vključuje 
zlasti:

Or. it

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Priloga – točka 14
Direktiva 2011/92/ES
Priloga IV – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Ocena tveganja za naravne katastrofe in 
katastrofe, ki jih povzroči človek, in 
nevarnost nesreč, za katere bi bil projekt 
lahko ranljiv, in, kadar je primerno, opis 
predvidenih ukrepov za preprečevanje teh 
tveganj, ter ukrepi v zvezi s 
pripravljenostjo in odzivom na izredne 
razmere (npr. ukrepi, ki se zahtevajo v 
skladu z Direktivo 96/82/ES, kakor je bila 
spremenjena).

8. Ocena tveganja za naravne katastrofe in 
katastrofe, ki jih povzroči človek, in 
nevarnost nesreč, za katere bi bil projekt 
lahko ranljiv, in, kadar je primerno, opis 
predvidenih ukrepov za preprečevanje teh 
tveganj, ter ukrepi v zvezi s 
pripravljenostjo in odzivom na izredne 
razmere (npr. ukrepi, ki se zahtevajo v 
skladu z Direktivo 2012/18/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
julija 2012 o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene 
nevarne snovi, ki spreminja in nato 
razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES1).

___________________
1 UL L 197, z dne 24.7.2012, str. 1.

Or. it
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Obrazložitev

Vključitev posodobljenega sklica na direktivo Seveso III.
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OBRAZLOŽITEV

Kljub navidezni skromnosti je Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje (direktiva o PVO) „biser v kroni“ okoljske politike Evropske 
unije. Njeno področje uporabe zajema okoli 200 vrst projektov, od gradnje mostov, pristanišč, 
avtocest in odlagališč odpadkov do obratov za intenzivno perutninsko ali prašičjo rejo1.

Direktiva o PVO vzpostavlja preprosto, vendar bistveno načelo o odločitvi na podlagi prejetih 
informacij: preden pristojni organi držav članic odobrijo izvedbo javnega ali zasebnega 
projekta, ki bi lahko vplival na okolje, so po zakonu dolžni pridobiti potrebne informacije za 
izvedbo presoje vplivov na okolje.

Kljub pretežno postopkovni naravi veljavne Direktive 2011/92/EU je njen cilj zagotoviti 
okoljsko trajnost projektov iz njenega področja uporabe. Projekti so razdeljeni v dve 
kategoriji: za prve je zaradi njihovih posebnih lastnosti obvezna PVO (Priloga I), za druge pa 
je obvezna predhodna preveritev (postopek predhodne preveritve – Priloga II).

Zakonodaja je bila v 28 letih uporabe precej uspešna z vidika harmonizacije načel okoljske 
presoje na evropski ravni, le trikrat pa je bila nebistveno spremenjena2, medtem ko se je 
politično, pravno in tehnično okolje občutno spremenilo. Poleg tega so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti, ki so pripeljale do precejšnjega števila pravnih sporov tako na 
nacionalni ravni kot pred Sodiščem. V zadnjih letih je nato Sodišče podalo jasnejšo razlago
nekaterih predpisov, na primer to, da mora biti v opredelitev projekta vključeno tudi rušenje 
(zadeva C-50/09).

Da bi odpravili ugotovljene težave in besedilo direktive prilagodili novim političnim 
prednostnim nalogam Unije, kot so strategija za varstvo tal, Časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri, in strategija Evropa 2020, je Komisija pripravila sedanji predlog, ki 
spreminja direktivo o PVO.

Predlog v skladu s prednostnimi nalogami Unije med dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri 
presoji vplivov posameznega projekta, uvaja biotsko raznovrstnost, rabo naravnih virov, 
podnebne spremembe ter tveganja za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzročil človek. 
Predlog poleg tega vsebuje zahtevo, da se projekti obravnavajo ob upoštevanju drugih 
projektov ali dejavnosti iz sklopa, s čimer bi preprečili škodljivo prakso razdrobitve 
dejavnosti v dele, da bi bili ugotovljeni vplivi na okolje manjši.

V zvezi s postopkom predhodne preveritve je namen predloga zagotoviti, da bi bila PVO 
obvezna samo za projekte, ki po specifičnih informacijah, ki jih nosilec projekta poda 
pristojnemu organu (Priloga II.A), pomembno vplivajo na okolje. Poleg tega Komisija 
predlaga razširitev seznama izbirnih meril, na katerih temelji odločitev o predhodni preveritvi, 
in uvedbo trimesečnega roka za sprejetje te odločitve (rok se lahko podaljša za še tri mesece). 
Za zagotovitev kakovosti informacij Komisija predlaga, da pristojni organi skupaj z nosilcem 
                                               
1 Po oceni Komisije o učinku naj bi bilo v Uniji vsako leto izvedenih od 15 000 do 26 000 PVO, od 27 000 do 33 
800 postopkov predhodne preveritve in od 1370 do 3380 takšnih postopkov s pozitivnim izidom.
2 Prvotna Direktiva 85/337/EGS se je spremenila z direktivami 97/11/ES, 2003/35/ES in 2009/31/ES ter bila 
kodificirana z Direktivo 2011/92/EU.
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projekta določijo obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki jih mora vsebovati okoljsko 
poročilo (faza določanja področja uporabe, tj. določanje obsega). Poleg tega se uvaja obvezno 
presojo razumnih alternativ projekta in obveznost spremljanja po PVO, ko ima projekt 
pomembne škodljive vplive na okolje. 

V zvezi z upravno poenostavitvijo Komisija s ciljem vzpostavitve jasnega časovnega okvira 
za vse faze PVO predlaga, da se določi najkrajši in najdaljši rok za javno razpravo in za 
končno odločitev ter uvede enotno kontaktno točko PVO v državah članicah, da bi postopek 
uskladili z morebitnimi okoljskimi presojami, ki jih zahteva druga zakonodaja, na primer 
direktiva o industrijskih emisijah in okvirna direktiva o vodah ali direktiva o habitatih.

Poročevalec je prepričan, da je treba vzpostaviti model pravega trajnostnega razvoja v vsej 
Uniji ter v celoti in odločno podpira predlog Komisije. Namen predlaganih sprememb je zato 
predvsem okrepiti predlog z združevanjem nekaterih delov, da bi bil še bolj jasen in 
učinkovit, da bi ga bilo lažje prenesti v nacionalno zakonodajo in da bi z njim bolj učinkovito 
dosegali cilje varstva okolja. Glavne točke, na katere se nanašajo predlagane spremembe, so 
povzete v nadaljevanju. 

Vključitev javnosti

Na podlagi Aarhuške konvencije se želi v vseh fazah postopka okrepiti vloga zadevne 
javnosti. Za dobro upravljanje sta potrebna čas za dialog med zainteresiranimi stranmi ter 
jasen in pregleden postopek, ki podpira pravočasno obveščenost zainteresirane javnosti pred 
možno izvedbo pomembnega projekta, s čimer se po možnosti okrepi podpora sprejetim
odločitvam in zmanjša število in stroški pravnih sporov, do katerih redno prihaja v državah 
članicah, ko za projekt ni dejanskega soglasja.

Navzkrižje interesov

Verodostojnost celotnega postopka PVO je izničena, če niso jasno določena pravila, ki 
preprečujejo škodljiv pojav navzkrižja interesov. Poročevalec se je lahko osebno prepričal, da 
v nekaterih primerih kljub formalni ločitvi pristojnega organa in nosilca projekta, zlasti ko je 
slednji javni subjekt, pogosto pride do neustreznih povezav med dvema akterjema, ki vpliva 
na objektivnost presoje. Zato je treba zagotoviti popolno neodvisnost pristojnega organa od 
nosilca projekta.

Korektivni ukrepi

Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije v zvezi s spremljanjem po PVO za projekte s 
pomembnimi negativnimi vplivi na okolje, vendar meni, da je treba nujno uvesti tudi dolžnost 
nosilca projekta, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, ko spremljanje pokaže 
neučinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ki so bili za odobreni projekt 
predvideni.

Priprava in preverjanje okoljskih poročil

Po mnenju poročevalca je bistveno zlasti zagotoviti, da bi okoljsko poročilo preverili 
popolnoma neodvisni strokovnjaki z ustreznimi strokovnim znanjem na področju okolja. V 
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zvezi s sistemom akreditacije strokovnjakov, ki ga predlaga Komisija, se poročevalec sicer 
strinja s ciljem zagotavljanja kakovostne ravni pregledov, vendar meni, da bi državam 
članicam uvedba sistema povzročila precejšnje težave, zato predlaga, da se opusti. 

Pravna varnost

Za zagotovitev potrebne pravne varnosti poročevalec predlaga, naj se vključi jasna 
opredelitev biotske raznovrstnosti na podlagi konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, v 
kateri naj se omeni, da ta zajema vse vrste rastlin in živali; navede naj se tudi, da se 
odstopanje od predvidenih rokov lahko odobri le v izjemnih primerih. V zvezi z začetkom 
veljavnosti novih pravil PVO poročevalec meni, da je primerno zagotoviti, da se lahko 
postopki v pozni fazi (po oddaji okoljskega poročila) zaključijo v skladu s sedaj veljavno 
zakonodajo.

Plin iz skrilavca

Poročevalec meni, da je treba v skladu s preventivnim načelom in zahtevo Evropskega 
parlamenta v resoluciji z dne 21. novembra 2012 o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca 
na okolje v Prilogi I direktive vključiti tako imenovane „nekonvencionalne ogljikovodike“, da 
bi se za zadevne projekte raziskovanja in črpanja sistematično izvajala PVO. Pri pragu 
proizvodnje, ki je predviden v zdaj veljavni direktivi, se namreč ne upoštevajo ravni dnevne 
proizvodnje tega plina in olja in zato za zadevne projekte PVO ni obvezna.

* * *
Vzpostavitev pravega „zelenega gospodarstva“ pomeni tudi zagotoviti trajnost projektov, ki 
se bodo izvajali na našem ozemlju, pa tudi načrtovati in jih izvajati ob upoštevanju njihovega 
vpliva na učinkovito rabo virov, podnebnih sprememb in izgubo biotske raznovrstnosti, zlasti 
pri velikih projektih za infrastrukturo. 

Čimprejšnje sprejetje nove direktive o PVO pomeni preiti od besed k dejanjem in Evropski 
uniji zagotoviti temeljno operativno orodje, s katerim se lahko odzove na globalne izzive 21. 
stoletja.

* * *
Poročevalec je z veseljem sprejel predloge, ki so mu jih podali poročevalci v senci in 
sodelavci v Evropskem parlamentu. Poročevalec in njegovi sodelavci so prejeli stališča  AK 
EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, 
EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP; priredili so tudi vrsto srečanj s predstavniki 
litovske in nizozemske vlade, poročevalci Odbora regij in Ekonomsko-socialnega odbora, 
predstavniki organizacij, med katerimi so tudi Friends of the Earth Europe (Prijatelji Zemlje –
Evropa), Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-
Europe, TERNA. Poročevalec se posebej zahvaljuje odvetniku Matteu Cerutiju, dr. Stefanu 
Lenziju iz sklada WWF Italia (Svetovni sklad za naravo – Italija) in dr. Marcu Stevaninu.  



PE508.221v01-00 44/44 PR\932755SL.doc

SL

Poročevalec je sam odgovoren za predloge, ki jih je vključil v ta osnutek poročila.


