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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Per trejų metų laikotarpį Peticijų komitetas gavo itin daug peticijų dėl šiuo metu galiojančios 
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos taikymo trūkumų ir daugybės neatitikimų. 
Daugelį šių peticijų Komisija yra įtraukusi į savo pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 
inicijuotas prieš dabartinių nuostatų nesilaikiusias valstybes nares. Todėl komitetas džiaugiasi 
galimybe tinkamai pasinaudoti daugeliu gautų ir išnagrinėtų skundų kaip savo darbo 
stengiantis užtikrinti, kad ateityje direktyva būtų aiškesnė ir veiksmingesnė, pagrindu.

PAV direktyva daugelį metų buvo itin svarbi Europos Sąjungos aplinkos apsaugos priemonė, 
tačiau ne visos valstybės narės yra ją tinkamai įgyvendinusios ar visapusiškai ją taiko 
įgyvendindamos visus vietos projektus. Yra nemažai sričių, kuriose direktyvą būtina vykdyti, 
pirmiausia, kai tai susiję su visuomenės dalyvavimu visais projekto etapais, didesniu 
skaidrumu, nepriklausomos ir objektyvios atskaitomybės būtinybe, aiškesnėmis nacionalinio 
paveldo apsaugos nuostatomis, aiškiu mechanizmu, pagal kurį pirmenybė būtų teikiama 
aplinkai palankiausiai galimybei, teisine apsauga, įskaitant suspenduojamąjį poveikį, taip pat 
aiškiu draudimu daryti aplinkai didelį poveikį, ir, svarbiausia, su aplinka susijusiems 
reikalavimams turi būti teikiama didesnė pirmenybė.

Išties, pernelyg dažnai susiduriama su atvejais, kai dideli su stambiais infrastruktūros 
projektais susiję finansiniai interesai aplinkos sąskaita daro netinkamą įtaką politinių 
sprendimų priėmimui vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis. Šiame kontekste itin svarbu 
stiprinti PAV direktyvą ir įtikinti Europos Sąjungos piliečius, kad jų teisių visapusiškai 
paisoma ir kad Europos Sąjunga pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su biologinės 
įvairovės padėties gerinimu, didžiulių klimato pokyčių paskatintų nelaimių prevencija ir 
geresnės infrastruktūros gerinimo ir gamtos poreikių pusiausvyros užtikrinimu, taip, kaip 
tikisi piliečiai. PAV direktyva natūraliai susijusi su kitomis direktyvomis, pirmiausia su 
Paukščių ir Buveinių direktyvomis, taip pat su atliekų tvarkymą reglamentuojančiomis 
direktyvomis. Būtina iš naujo visapusiškai išnagrinėti priedus, ypač atsižvelgiant į prioritetus 
šiose srityse.

Nuomonės referentas džiaugiasi, kad PAV direktyvoje vadovaujamasi holistiniu požiūriu –
ateityje jis turėtų apimti ir kitas susijusias politikos sritis, pvz., biologinę įvairovę ir klimato 
kaitą. Siekdamas, kad direktyva būtų aiški ir tvirta, jis siūlo keletą pakeitimų aukščiausio 
lygio aplinkos apsaugai užtikrinti:

– turėtų būti išbrauktos nukrypti leidžiančios nuostatos dėl specifinių nacionalinės teisės aktų;

– visuomenė turėtų turėti teisę dalyvauti atrankos ir apimties nustatymo procedūrose;

– sprendimams dėl atrankos ir apimties nustatymo turėtų būti tiesiogiai ir laiku taikoma 
teisminė kontrolė;

– turi būti atliekamas viso projekto PAV (o ne projekto dalių – angliškai tai vadinama salami-
slicing);

– užsakovas arba kompetentinga institucija privalo pasitelkti nepriklausomus akredituotus ir 
techniškai kompetentingus ekspertus;
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– turėtų būti užtikrinta, kad stebėsena apimtų statybos ir eksploatacijos etapus, kad jos išvados 
būtų pateiktos kompetentingai institucijai ir kad rezultatai būtų paskelbti viešai;

– jei stebėsenos metu paaiškėja, kad daromas nenumatytas neigiamas poveikis, užsakovas turi 
imtis taisomųjų veiksmų.

Norint sėkmingai peržiūrėti šiuo metu galiojančią PAV direktyvą, reikia turėti galvoje 
būtinybę užtikrinti, kad poveikio aplinkai reglamentavimas ir veiksmingas vertinimas bei su 
tuo susijusios administracinės išlaidos būtų laikomi investicija į mūsų aplinkos ateitį ir į 
Europos Sąjungos piliečių sveikatą ir gerovę.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyva 2011/92/ES buvo suderinti 
projektų poveikio aplinkai vertinimo 
principai įvedant minimalius reikalavimus 
(susijusius su projektų, kurie turi būti 
vertinami, rūšimis, pagrindiniais užsakovų 
įpareigojimais, vertinimo turiniu ir 
kompetentingų institucijų bei visuomenės 
dalyvavimu), ji taip pat padeda užtikrinti 
aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos 
apsaugos lygį;

(1) Direktyva 2011/92/ES buvo suderinti 
projektų poveikio aplinkai vertinimo 
principai įvedant minimalius reikalavimus 
(susijusius su projektų, kurie turi būti 
vertinami, rūšimis, pagrindiniais užsakovų 
įpareigojimais, vertinimo turiniu ir 
kompetentingų institucijų bei visuomenės 
dalyvavimu), ji taip pat padeda užtikrinti 
aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos 
apsaugos lygį. Valstybės narės gali 
nustatyti griežtesnes taisykles aplinkai ir 
žmonių sveikatai apsaugoti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 
racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
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kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES;

kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES.
Pagrindinis dalinio šios direktyvos 
pakeitimo tikslas – užtikrinti 
veiksmingesnį įgyvendinimą valstybių 
narių lygmeniu.
Daugeliu atveju administracinės 
procedūros tapo pernelyg sudėtingos ir 
ilgos – dėl to vėluojama ir atsiranda 
papildoma su aplinkos apsauga susijusi 
rizika. Atsižvelgiant į tai, vienas iš 
direktyvos tikslų – supaprastinti ir 
suderinti procedūras. Turi būti atsižvelgta 
į tai, ar tinkama sukurti vieno langelio 
sistemą, kad būtų galima vykdyti 
koordinuotą vertinimą arba bendras 
procedūras, kai būtina atlikti kelis PAV, 
pvz., tarpvalstybinių projektų atveju, taip 
pat apibrėžti konkretesnius privalomų 
vertinimų kriterijus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) projektų, galinčių turėti 
tarpvalstybinį poveikį aplinkai, atveju su 
juo susijusios valstybės narės turėtų 
sukurti bendrą vieno langelio sistemą, 
kurią taikant joms būtų vienodai 
atstovaujama ir pagal kurią būtų 
įgyvendinami visi procedūriniai veiksmai. 
Kad projektas būtų galutinai patvirtintas, 
turi būti gautas visų susijusių valstybių 
narių pritarimas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
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3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) pagal peržiūrėtą Direktyvą 
2011/92/ES taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad Europoje pagerėtų 
aplinkos apsauga, kad būtų efektyviau 
naudojami ištekliai ir kad būtų remiamas 
tvarus augimas. Šiuo tikslu būtina 
supaprastinti ir suderinti nustatytas 
procedūras;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato 
kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant 
politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti 
esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl 
infrastruktūros projektų, priėmimo procesų 
elementai;

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas ir tvarumas, biologinės 
įvairovės apsauga, žemės naudojimas, 
klimato kaita, taip pat gamtinių ir 
žmogaus sukeltų nelaimių rizika, svarba 
formuojant politiką padidėjo. Todėl jie 
turėtų būti svarbūs vertinimo ir sprendimų 
dėl bet kurio valstybės ar privataus 
projekto, kurie gali daryti reikšmingą 
poveikį aplinkai, ypač dėl infrastruktūros 
projektų, priėmimo procesų elementai.
Kadangi Komisija nėra apibrėžusi 
Direktyvos dėl istorijos ir kultūros paveldo 
išsaugojimo gairių, Komisija, siekdama 
geresnio direktyvos įgyvendinimo, pasiūlo 
kriterijų ir nurodymų sąrašą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pažymėtina, jog gali paaiškėti ir tai, 
kad skirti daugiau dėmesio aplinkos 
kriterijams vykdant visus projektus 
neproduktyvu, jei dėl to atitinkamos 
procedūros tampa sudėtingesnės ir 
pailgėja laikas, būtinas kiekvieno etapo 
leidimui išduoti ir tam etapui patvirtinti. 
Dėl to gali padidėti išlaidos ir tai netgi 
gali savaime tapti grėsme aplinkai, jei 
užbaigti infrastruktūros projektus 
užtrunka labai ilgai;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) su infrastruktūros projektais susiję 
aplinkos apsaugos klausimai neturėtų 
atitraukti dėmesio nuo to, kad bet kuris 
projektas neišvengiamai darys poveikį 
aplinkai ir kad dėmesys turėtų būti 
skiriamas projekto vertės ir jo poveikio 
aplinkai pusiausvyrai;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) komunikate „Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planas“ Komisija 
įsipareigojo persvarstydama Direktyvą 
2011/92/ES įtraukti su išteklių naudojimo 
efektyvumu susijusius platesnio pobūdžio 
elementus;

(5) komunikate „Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planas“ Komisija 
įsipareigojo persvarstydama Direktyvą 
2011/92/ES įtraukti su išteklių naudojimo 
efektyvumu ir tvarumu susijusius platesnio 
pobūdžio elementus;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) klimato kaita ir toliau darys žalą
aplinkai ir kels pavojų ekonomikos plėtrai. 
Todėl reikėtų stiprinti Sąjungos aplinkos, 
socialinį ir ekonominį atsparumą, kad 
visoje Sąjungos teritorijoje būtų galima 
veiksmingai kovoti su klimato kaita. 
Prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo klausimus būtina spręsti įvairių 
sričių Sąjungos teisės aktuose;

(9) klimato kaita ir toliau kels pavojų
aplinkai ir ekonomikos plėtros 
nuspėjamumui. Todėl reikėtų stiprinti 
Sąjungos aplinkos, socialinį ir ekonominį 
atsparumą, kad visoje Sąjungos teritorijoje 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita. Dabar prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir jos švelninimo klausimus būtina 
spręsti įvairių sričių Sąjungos teisės 
aktuose;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl išimtiniais atvejais reikėtų 
leisti valstybėms narėms tos direktyvos 
netaikyti projektams, kurių vienintelis 
tikslas – reaguoti į civilines avarijas, jei 
Komisijai ir suinteresuotai visuomenei 
laiku teikiama tinkama informacija ir jei 
buvo apsvarstytos visos kitos įmanomos 
alternatyvos. Tarpvalstybinių projektų 
atveju – jei ir kai tinkama ir įmanoma –
Komisija turėtų aktyviau atlikti 
skatinamąjį vaidmenį;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad atrankos procedūra būtų 
veiksmingai taikoma, kompetentingos 
institucijos turėtų nustatyti svarbiausius 
kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti 
sprendžiant, ar tikėtina, kad bus daromas 
reikšmingas poveikis aplinkai, ir naudotis 
papildoma informacija, kuri galbūt buvo 
parengta atliekant kitus pagal Sąjungos 
teisės aktus reikalaujamus vertinimus. Šiuo 
atžvilgiu tikslinga nustatyti atrankos 
sprendimo turinį, ypač tais atvejais, kai 
poveikio aplinkai vertinimo 
nereikalaujama;

(16) kad atrankos procedūra būtų 
veiksmingai ir skaidriai taikoma, 
kompetentingos institucijos turi aiškiai ir 
griežtai apibrėžti svarbiausius kriterijus, į 
kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant, ar 
tikėtina, kad bus daromas reikšmingas 
poveikis aplinkai, ir naudotis papildoma 
informacija, kuri galbūt buvo parengta 
atliekant kitus pagal Sąjungos teisės aktus 
reikalaujamus vertinimus. Šiuo atžvilgiu 
tikslinga nustatyti atrankos sprendimo 
turinį, ypač tais atvejais, kai poveikio 
aplinkai vertinimo nereikalaujama;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos priimtų 
sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią 
būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, 
apimties ir išsamumo (apimties 
nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo 
kokybę ir racionalizuoti sprendimų 
priėmimo procesą, svarbu Sąjungos 
lygmeniu nustatyti informacijos 
kategorijas, pagal kurias kompetentingos 
institucijos turėtų priimti tą sprendimą;

(17) turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos priimtų 
sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią 
būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, 
apimties ir išsamumo (apimties 
nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo 
kokybę, supaprastinti procedūras ir 
racionalizuoti sprendimų priėmimo 
procesą, svarbu Sąjungos lygmeniu 
nustatyti informacijos kategorijas, pagal 
kurias kompetentingos institucijos turėtų 
priimti tą sprendimą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 

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

siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos 
būklės raidą neįgyvendinus projekto 
(bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to 
pagerėtų vertinimo proceso kokybė ir 
atsirastų galimybė integruoti aplinkos 
klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentinga institucija pagrįstų savo 
sprendimą duoti sutikimą dėl projekte 
planuojamos veiklos ir nurodytų, kad ji 
atsižvelgė į surengtų konsultacijų 
rezultatus ir atitinkamą surinktą 
informaciją;

(20) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentinga institucija visapusiškai ir 
detaliai pagrįstų savo sprendimą duoti 
sutikimą dėl projekte planuojamos veiklos 
ir nurodytų, kad ji atsižvelgė į surengtų 
konsultacijų su suinteresuota visuomene 
rezultatus ir į visą atitinkamą surinktą 
informaciją. Jei ta sąlyga netenkinama, 
suinteresuota visuomenė turėtų turėti 
teisę apskųsti sprendimą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) visuomenės dalyvavimas priimant 
sprendimus nuo pat ankstyvojo etapo, 
kaip numatyta pagal Orhuso konvenciją, 
nepaprastai svarbus norint užtikrinti, kad 
sprendimų priėmėjas atsižvelgtų į 
nuomones ir susirūpinimą, kurie gali būti 
susiję su tais sprendimais – taip būtų 
užtikrinta didesnė atskaitomybė už 
sprendimų priėmimo procesą ir didesnis 
su juo susijęs skaidrumas, pagerinta reali 
sprendimų kokybė ir prisidėta prie 
visuomenės informavimo aplinkos 
klausimais;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
užtikrinti aukšto lygio aplinkos ir žmonių 
sveikatos apsaugą nustatant minimalius 
projektų poveikio aplinkai vertinimo 
reikalavimus, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl spręstinų 
aplinkos klausimų masto, sudėtingumo ir 
tarpvalstybinio pobūdžio tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 

(28) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
užtikrinti aukšto lygio aplinkos, gyvenimo 
kokybės ir žmonių sveikatos apsaugą 
nustatant minimalius projektų poveikio 
aplinkai vertinimo reikalavimus, valstybės 
narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
spręstinų aplinkos klausimų masto, 
sudėtingumo ir tarpvalstybinio pobūdžio tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti 
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principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti.

priemones;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 „— statybos ar griovimo darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas,“

„— statybos darbų arba kitų objektų ar 
veiklos planų įgyvendinimas,

— statinių ar kitų objektų arba su veiklos 
planais susiję griovimo darbai,
— kitokia intervencija į natūralią aplinką 
ir kraštovaizdį, įskaitant susijusią su 
mineralinių išteklių gavyba,“

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies f a ir f b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalyje įrašoma apibrėžtis: b) 2 dalyje įrašomos šios apibrėžtys:

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ga)biologinė įvairovė – visos augalijos ir 
gyvūnijos rūšys bei jų buveinės ir ji 
reiškia visų šaltinių, įskaitant, inter alia, 
sausumos, jūrų ir kitas vandens 
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ekosistemas, gyvųjų organizmų ir 
ekologinių kompleksų, kuriems jie 
priklauso, įvairovę; tai apima rūšių 
vidaus, rūšių tarpusavio ir ekosistemų
įvairovę.“

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„gb) taisomieji veiksmai – tolesnės 
švelninamosios ir (arba) 
kompensuojamosios priemonės, kurių gali 
imtis užsakovas, siekdamas atitaisyti 
nenumatytą neigiamą poveikį arba bet 
kokį grynąjį biologinės įvairovės 
praradimą, kuris nustatomas 
įgyvendinant projektą ir kuris gali 
atsirasti, pvz., dėl projekto statybų ir 
eksploatacijos darbų, kurių vykdymui jau 
pritarta, poveikio švelninimo trūkumų.“

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nepriklausomas – pajėgiantis atlikti 
objektyvų ir visapusišką techninį / 
mokslinį vertinimą, nesusijęs su jokiu 
interesų konfliktu – nei su realiu, nei su 
tariamu, nei su akivaizdžiu –
kompetentingos institucijos, užsakovo 
ir (arba) nacionalinių, regioninių ir vietos 
valdžios institucijų atžvilgiu.
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Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendros procedūros – procedūros, pagal 
kurias kompetentinga institucija parengia 
vieną poveikio aplinkai vertinimą, 
apimantį vienos ar kelių institucijų 
vertinimus, nedarydama poveikio kitoms 
kitų aktualių ES teisės aktų nuostatoms.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio 1 punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vizualinis poveikio vertinimas: vizualinis 
poveikis apibrėžiamas kaip suformuoto ar 
gamtinio kraštovaizdžio ir miesto vietovių 
išvaizdos pasikeitimas dėl pokyčių, kurie 
gali būti teigiami (pagerėjimas) arba 
neigiami (pablogėjimas). Vizualinis 
poveikio vertinimas taip pat apima 
saugomų ar strateginį vaidmenį 
tradicinėje vietos ar kraštovaizdžio 
panoramoje užimančių statinių griovimą. 
Jis apima akivaizdų geologinės 
topografijos pasikeitimą ar bet kurias 
kitas kliūtis, pvz., pastatus ar sienas, dėl 
kurių ribojama gamtos panorama ir 
kraštovaizdžio harmonija. Vizualinis 
poveikis vertinamas daugiausia kokybiniu 
požiūriu, atsižvelgiant į tai, ar jį teigiamai 
vertina žmonės, ir į sąveiką su 
kraštovaizdžiu, taip pat į vertę, kurią dėl to 
įgyja atitinkama vieta (genius loci).



AD\940716LT.doc 15/35 PE507.937v02-00

LT

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

supaprastinimas – formų, kuriamų 
bendrų procedūrų ir koordinavimo 
priemonių skaičiaus sumažinimas siekiant 
įtraukti atitinkamų institucijų atliktus 
vertinimus. Supaprastinimas taip pat 
apima bendrų kriterijų nustatymą, 
trumpesnius ataskaitų pateikimo terminus 
ir objektyvių ir mokslinių vertinimų 
stiprinimą.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų, tačiau jos turi būti tinkamai 
įvertinusios bet kurias kitas galimas 
alternatyvas ir galutinį pasirinkimą 
pagrindusios Komisijai.“

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 ir 4 dalys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: 2) 2 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos
taip:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 
suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

„3. Projektams, įskaitant tarpvalstybinį 
poveikį turinčius projektus, kurių poveikis 
aplinkai turi būti įvertintas ir pagal šią 
direktyvą, ir pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus, taikomos suderintos ar bendros 
procedūros, atitinkančios visus atitinkamų 
Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Taikomi 
griežčiausi teisės aktai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a, b, c, c a ir d punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB(*) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB(**);

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB(*) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB(**), taip pat pageidavimą 
išvengti bet kokio biologinės įvairovės 
praradimo;

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

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimatui;

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms ir 
kraštovaizdžiui;
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ca) kultūros paveldui, remiantis ES 
sutarties 3 straipsnio 3 dalies ketvirta 
pastraipa;

d) a, b ir c punktuose nurodytų veiksnių 
sąveikai;

d) a, b, c ir ca punktuose nurodytų veiksnių 
sąveikai ir šių veiksnių susumuotam ir 
tarpvalstybiniam poveikiui;

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
„2. Valstybės narės, remdamosi 
2 straipsnio 4 dalimi, pagal atrankos 
procedūrą nusprendžia, ar II priede 
išvardyti projektai turi būti vertinami 
remiantis 5–10 straipsniais.
II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas turi galimybę pasirinktinai 
spręsti, ar savo projektą vertinti pagal 5–
10 straipsnius.
Valstybės narės priima tokį nutarimą:
a) atskirai išnagrinėjusios kiekvieną atvejį 
arba
b) atsižvelgdamos į valstybės narės 
nustatytas ribines vertes ar kriterijus.
2a. Valstybės narės, nustatydamos 
2 dalyje minėtas ribines vertes ir 
kriterijus, stengiasi nustatyti lanksčias 
minimalias ribines vertes ir kriterijus, kad 
nebūtų atmestas bet kuris valstybės ar 
privatus projektas, galintis daryti 
reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai. Jei 
taikomas b punktas, dėl ribinių verčių 
arba kriterijų nustatymo turi būti 
konsultuojamasi su visuomene.
Kompetentinga institucija turi galimybę 
pasirinktinai nutarti, kad II priede 
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nurodyto projekto vertinimas pagal 5–
10 straipsnius neatliekamas, tik kai ji 
įsitikinusi, kad projektas nedarys 
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.“

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. II priede išvardytų projektų atveju 
užsakovas pateikia informaciją apie 
projekto charakteristikas, jo galimą poveikį 
aplinkai ir priemones, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio 
ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.

„3. II priede išvardytų projektų, išskyrus 
projektus, kurie neatitinka valstybės narės 
pagal 2 straipsnio b punktą nustatytų 
atitinkamų ribinių verčių ar kriterijų arba 
juos viršija, atveju užsakovas pateikia 
informaciją apie projekto charakteristikas 
ir jo galimą reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai. Išsamus pateiktinos informacijos 
sąrašas nustatytas II.A priede. Informacija 
skelbiama visuomenei prieš priimant 
nutarimą pagal 2 dalį.“

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas 
kiekvienas konkretus atvejis arba 
nustatomos ribos ar kriterijai, 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
atrankos kriterijus, susijusius su projekto 
charakteristikomis, vieta ir galimu poveikiu 
aplinkai. Išsamus naudotinų atrankos 
kriterijų sąrašas nustatytas III priede.“

4. II priede išvardytų projektų atveju
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
atrankos kriterijus, susijusius su projekto 
charakteristikomis, vieta ir galimu poveikiu 
aplinkai. Išsamus naudotinų atrankos 
kriterijų sąrašas nustatytas III priede.“
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Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„5. Kompetentinga institucija priima 
nutarimą pagal 2 dalį, atsižvelgdama į bet 
kurią informaciją, kurią užsakovas yra 
pateikęs pagal 3 dalį, ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Jei kompetentinga 
institucija nutaria, kad poveikio aplinkai 
vertinimas pagal 5–10 straipsnius 
nebūtinas, remdamasi tuo, kad projektas 
neatitinka pagal 2 dalies b punktą 
valstybės narės nustatytų atitinkamų 
ribinių verčių ar kriterijų arba jų 
neviršija, apie tokį apsisprendimą 
informuojama visuomenė. Priešingu 
atveju nutarime pagal 2 dalį:

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas pasinaudoja akredituoto 
nepriklausomo eksperto paslaugomis, 
kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies 
fa punkte, aplinkos ataskaitai parengti. 
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
įskaitant, kai būtina, vizualinį poveikio 
vertinimą, atsižvelgiant į šiuo metu turimas
žinias ir vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą 
ir galimo poveikio charakteristikas. 
Išsamus aplinkos ataskaitoje pateiktinos 
informacijos sąrašas nustatytas IV priede.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 

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

informacijos, kurią užsakovas turi įtraukti į 
aplinkos ataskaitą pagal šio straipsnio 1 
dalį, apimties ir išsamumo, kaip nurodyta 
IV priede, jei šito pageidauja vykdytojas. 
Visų pirma ji nustato:

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kompetentinga institucija turi užtikrinti, 
kad ataskaitą parengtų arba patikrintų šio 
straipsnio 3 dalyje nurodyti akredituoti, 
nepriklausomi ir techniškai kompetentingi 
ekspertai. Vėlesni prašymai, kad 
užsakovas pateiktų papildomos 
informacijos, gali būti teikiami tuo atveju, 
jeigu jie pateisinami naujomis 
aplinkybėmis.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užsakovas taip pat gali siekti, kad 
aplinkos ataskaitą rengtų nepriklausomi
ekspertai.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išsamias nepriklausomų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir
diskvalifikavimo sankcijų) nustato 
valstybės narės, vadovaudamosi 4 dalies 
nuostatomis.“
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunkčio įžanginė dalis
2012/0297
6 straipsnio 7 ir 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnis papildomas 7 dalimi: b) straipsnis papildomas 7 ir 8 dalimis:

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijos su suinteresuota visuomene 
dėl 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkos 
ataskaitos trunka ne trumpiau kaip 
30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 dienų. 
Išskirtiniais atvejais, kai to reikia 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ar dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti dar
30 dienų; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis.“

Konsultacijos su suinteresuota visuomene 
dėl 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkos 
ataskaitos trunka ne trumpiau kaip 
30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 dienų. 
Išskirtiniais atvejais, kai to reikia 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ar dydį, kompetentinga 
institucija tą terminą gali pratęsti iki
30 dienų; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis.“

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
suinteresuotos visuomenės dalyvavimą 
sprendimų priėmimo procedūrose, 
valstybės narės užtikrina, kad visuomenei 
bet kuriuo metu ir neatsižvelgiant į jokį 
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vykdomą specifinį projektą, kurio poveikis 
aplinkai turi būti įvertintas, būtų 
prieinama institucijos ar institucijų, 
atsakingų už pareigų, susijusių su šia 
direktyva, vykdymą, kontaktinė 
informacija ir sudaryta galimybė greitai į 
jas patekti ir kad tinkamas dėmesys būtų 
skirtas visuomenės atstovų pateiktoms 
pastaboms ir jų pareikštoms nuomonėms.

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei kompetentinga institucija nusprendžia 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji 
užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos 
veiklos būtų numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui statybų 
ir eksploatacijos etapais stebėti, siekiant 
įvertinti poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir 
tikėtiną veiksmingumą, nustatyti bet kokį 
nenumatytą reikšmingą neigiamą poveikį 
ir (arba) grynąjį biologinės įvairovės 
praradimą ir sudaryti geresnes sąlygas 
imtis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
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reikšmingumą. reikšmingumą. Tokios statybų ir 
eksploatacijos etapais vykdytos stebėsenos 
išvados pateikiamos kompetentingai 
institucijai ir aktyviai platinamos 
vadovaujantis Direktyva 2003/4/EB. Jei 
tinkama, gali būti naudojama galiojanti 
stebėsenos tvarka, nustatyta pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai stebėsenos metu nustatoma, jog 
daromas reikšmingas nenumatytas 
neigiamas poveikis, reikalaujama, kad 
užsakovas imtųsi taisomųjų veiksmų. 
Užsakovams, techniškai 
kompetentingiems ekspertams ir (arba) 
nacionaliniams ekspertams gali būti 
taikomos baudos ir (arba) sankcijos, jei 
nenumatytas neigiamas poveikis aplinkai 
yra aplaidumo arba didelio akreditacijos 
standartų pažeidimo rezultatas. Užsakovo 
pasiūlymai imtis taisomųjų veiksmų 
skelbiami viešai ir juos tvirtina 
reikalavimų laikymąsi užtikrinanti 
kompetentinga institucija arba 
institucijos.

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, 
sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga 

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

institucija tą terminą gali pratęsti iki 
3 mėnesių; tokiu atveju kompetentinga 
institucija informuoja užsakovą apie 
pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada 
numato priimti sprendimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) suinteresuotos visuomenės teisė 
ginčyti pateiktą informaciją ir inicijuoti 
teisines procedūras pagal 11 straipsnį.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 3 b ir 3 c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnis papildomas 3 dalimi: b) straipsnis papildomas 3, 4 ir 5 dalimis:

„4. Visuomenė gali teisiškai ginčyti 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
sprendimą, įskaitant galimybę kreiptis į 
teismą su prašymu uždrausti atsakovui 
atlikti tam tikrus veiksmus, ir per tris 
mėnesius po to, kai tinkamai paskelbiama 
apie oficialų kompetentingos institucijos 
sprendimą, inicijuoti procesinius 
veiksmus.“
5. Kompetentinga institucija ar 
institucijos užtikrina, kad projektai, 
kuriems duotas sutikimas dėl 
planuojamos veiklos, nebūtų pradėti 
anksčiau negu baigiasi teisiniam ginčui 
nustatytas terminas.“
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Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) Po 9 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:
„9a) Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija ar institucijos, 
vykdančios su šia direktyva susijusias 
pareigas, neįsitrauktų į interesų konfliktą, 
kaip numatyta pagal bet kurį joms 
privalomą teisės aktą.“

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)Direktyva 2011/92/ES
11 straipsnio 5 a ir 5 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) įrašoma ši 6 dalis:
„6. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
procedūrinių ir formalių taisyklių 
pažeidimas neturi neigiamos įtakos 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
teisėtumui, jei nepažeidus šių taisyklių 
sprendimas nebūtų buvęs kitoks. Tai ypač 
taikytina tuo atveju, kai:
a) kompetentingų institucijų ar 
visuomenės dalyvavimas privalomas pagal 
šią direktyvą, asmenims ar institucijoms 
nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti, 
tačiau susiję interesai buvo nereikšmingi 
arba į juos buvo atsižvelgta sprendime;
b) 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
neišsamūs duomenys;
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c) netinkamai paskelbiamas pagal šią 
direktyvą reikalaujamas pranešimas, 
tačiau tikslas, kuriuo buvo reikalaujama 
jį paskelbti, visgi pasiektas.
Tai nedaro poveikio valstybių narių teisei 
savo nacionalinėje teisėje nustatyti, kad 
turi būti padaryta ne tik formali klaida, 
bet ir pažeista teisė.“;
b) įrašoma ši 7 dalis:
„7. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
neteisingai atlikti procedūriniai veiksmai 
gali būti atlikti teisingai ir po to, kai buvo 
priimtas sprendimas, jei procedūrinė 
klaida nerimta ir nedaro neigiamos įtakos 
pagrindiniams projekto elementams. 
Valstybės narės užtikrina, kad vėliau 
pakoregavus procedūrinius veiksmus, 
kuriuos vykdant buvo padaryta klaida, 
kompetentingos institucijos taip pat 
priimtų naują sprendimą, dėl kurio 
pasekmių dar turi būti apsispręsta.“

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 a ir 12 b straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiami 12a ir 12b straipsniai: Išbraukta.
„12a straipsnis
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
12b straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl III priede išvardytų atrankos kriterijų 
ir dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
12b straipsnis
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
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2. straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 12a straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 12a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo -1 punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
I priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Į I priedą įterpiama ši dalis:
4a. atviroji kasyba ir panaši atviros 
gavybos veikla.
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(Priėmus šį pakeitimą, iš Direktyvos 2011/92/ES II priedo 2 dalies („GAVYBOS 
PRAMONĖ“) a punkto automatiškai išbraukiami žodžiai „atviros kasyklos“.)

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II.A priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viso projekto, taip pat, kai tinka, jo 
požeminio sluoksnio fizinių charakteristikų 
aprašymą statybos ir eksploatavimo 
etapais;

a) viso projekto, taip pat, kai tinka, jo 
popaviršinio ir požeminio sluoksnio fizinių 
charakteristikų aprašymą statybos ir 
eksploatavimo etapais, įskaitant griovimą;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamtinių išteklių, visų pirma 
dirvožemio, žemės, vandens ir biologinės 
įvairovės naudojimas, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius.

b) gamtinių išteklių, visų pirma 
dirvožemio, žemės, vandens, oro ir 
biologinės įvairovės naudojimas, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamtinių išteklių, visų pirma žemės, 
dirvožemio, vandens ir biologinės 
įvairovės naudojimą, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius;

c) gamtinių išteklių, visų pirma žemės, 
dirvožemio, vandens, oro ir biologinės 
įvairovės naudojimą, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius;
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
riziką ir avarijų riziką, visų pirma 
atsižvelgiant į hidromorfologinius
pokyčius, naudojamas medžiagas, 
technologijas ar gyvuosius organizmus, į 
specialias paviršiaus ir požeminio 
sluoksnio sąlygas ar alternatyvius 
naudojimo būdus, avarijų ar nelaimių 
tikimybę ir projekto pažeidžiamumą šios 
rizikos atžvilgiu;

f) gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
riziką ir avarijų riziką, visų pirma 
atsižvelgiant į hidromorfologinius 
pokyčius, naudojamas medžiagas, 
technologijas ar gyvuosius organizmus, į 
specialias paviršiaus ir požeminio 
sluoksnio sąlygas ar pagrįstus 
alternatyvius naudojimo būdus, avarijų ar 
nelaimių tikimybę ir projekto 
pažeidžiamumą šios rizikos atžvilgiu;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) projekto poveikį aplinkai, visų pirma 
žemei (gyvenviečių ploto didėjimui laikui 
bėgant, t. y. žemės užėmimui), dirvožemiui 
(organinėms medžiagoms, erozijai, 
tankinimui, sandarinimui), vandeniui 
(kiekiui ir kokybei), orui ir biologinei 
įvairovei (populiacijos kokybei ir jos 
individų skaičiui, ekosistemų būklės 
blogėjimui ir fragmentacijai);

j) projekto poveikį aplinkai, visų pirma 
žemei (gyvenviečių ploto didėjimui laikui 
bėgant, t. y. žemės užėmimui), dirvožemiui 
(organinėms medžiagoms, erozijai, 
tankinimui, sandarinimui), vandeniui 
(kiekiui ir kokybei), kai reikia, požemiui,
orui ir biologinei įvairovei (populiacijos 
kokybei ir jos individų skaičiui, ekosistemų 
būklės blogėjimui ir fragmentacijai);

Pakeitimas 60

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

ii) pakrančių zonas; ii) pakrančių zonas ir jūrų aplinką;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 2 dalies c punkto viii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viiia) teritorijas arba vietas, saugomas 
pagal nacionalinius arba regioninius 
teisės aktus;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 2 dalies c punkto viii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viiib) seismines zonas arba vietoves, 
kuriose esama didelės gamtinių katastrofų 
rizikos.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viso projekto (įskaitant, kai tinka, 
požeminį sluoksnį) fizinių charakteristikų 
ir vandens naudojimo bei žemės naudojimo 
reikalavimų statybos ir eksploatavimo 

a) viso projekto (įskaitant, kai tinka, 
požeminį sluoksnį) fizinių charakteristikų 
ir vandens naudojimo, energijos bei žemės 
naudojimo reikalavimų statybos ir 
eksploatavimo etapais bei, kai reikia, 
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etapais aprašymą; griovimo darbų aprašymą;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinių gamybos proceso 
charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų 
medžiagų, energijos ir gamtinių išteklių 
(įskaitant vandenį, žemę, dirvožemį ir 
biologinę įvairovę) pobūdį ir kiekį;

b) pagrindinių gamybos proceso 
charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų 
medžiagų, energijos ir gamtinių išteklių 
(įskaitant vandenį, orą, žemę, dirvožemį ir 
biologinę įvairovę) pobūdį ir kiekį;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išmetamieji teršalai, triukšmas, vibracija, 
šviesa, šiluma ir radiacija, trukdžių 
susidarymas ir atliekų šalinimas;

c) išmetamieji teršalai, triukšmas, vibracija, 
šviesa, šiluma ir radiacija, trukdžių 
susidarymas, atliekų šalinimas ir 
naudojimas;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) rizika žmonių sveikatai, kultūros 
paveldui arba aplinkai (pvz., dėl avarijų ar 
nelaimių);

d) rizika žmonių sveikatai, kultūros 
paveldui arba aplinkai (pvz., dėl avarijų ar 
žmogaus sukeltų ir gaivalinių nelaimių);
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 
įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir
miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas;

f) šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 
įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, ir projekto energijos 
poreikis;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Priemonių, kurių numatoma imtis 
siekiant išvengti 5 punkte nurodyto 
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, 
aprašymas ir, kai tinka, bet kokių siūlomų 
stebėsenos priemonių, įskaitant po projekto 
įgyvendinimo atliekamą neigiamo poveikio 
aplinkai analizę, aprašymas. Šiame 
aprašyme reikėtų paaiškinti, kokiu mastu 
sumažinamas ar kompensuojamas 
reikšmingas neigiamas poveikis, ir įvertinti 
tiek statybos, tiek eksploatavimo etapus.

7. Priemonių, kurių numatoma imtis 
pirmiausia siekiant išvengti 5 punkte 
nurodyto reikšmingo neigiamo poveikio 
aplinkai, tada jį sumažinti ir, kai galima, ir 
blogiausiu atveju kompensuoti, aprašymas 
ir, kai tinka, bet kokių siūlomų stebėsenos 
priemonių, įskaitant po projekto 
įgyvendinimo atliekamą neigiamo poveikio 
aplinkai analizę, aprašymas. Šiame 
aprašyme reikėtų paaiškinti, kokiu mastu 
sumažinamas ar kompensuojamas 
reikšmingas neigiamas poveikis, ir įvertinti 
tiek statybos, tiek eksploatavimo etapus.



AD\940716LT.doc 35/35 PE507.937v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas

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

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
19.11.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI
19.11.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Nikolaos Chountis
6.11.2012

Priėmimo data 19.6.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

25
0
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, 
Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-
Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, 
Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, 
Cristian Dan Preda

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel 
Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual


