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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Petycji otrzymała na przestrzeni lat bardzo dużą liczbę petycji dotyczących słabych 
punktów i powszechnych rozbieżności w zakresie stosowania obecnie obowiązującej 
dyrektywy OOŚ. Wiele z nich zostało włączonych przez Komisję Europejską do 
prowadzonych przez nią postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wszczynanym przeciwko tym państwom członkowskim, które nie stosowały 
się do obowiązujących przepisów. W związku z tym Komisja z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość wykorzystania wielu otrzymanych i uznanych za przydatne skarg jako podstawy 
do dalszych prac zmierzających do zapewnienia większej przejrzystości i skuteczności tej 
dyrektywy. 

Dyrektywa OOŚ od wielu lat stanowi niezwykle istotne narzędzie umożliwiające ochronę 
środowiska na obszarze Europy. Jednak nie we wszystkich państwach członkowskich jej 
implementacja została przeprowadzona prawidłowo, podobnie jak nie we wszystkich jest ona 
w pełni stosowana w odniesieniu do wszystkich podejmowanych lokalnie przedsięwzięć. 
Wzmocnienia wymaga całkiem spora liczba obszarów, w tym dotyczących zaangażowania 
społeczeństwa na wszystkich etapach przedsięwzięcia, zwiększonego poziomu przejrzystości, 
konieczności zapewnienia niezależnej i obiektywnej sprawozdawczości, większej 
klarowności przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego, przejrzystego 
mechanizmu preferującego wariant najbardziej korzystny dla środowiska, ochrony prawnej ze 
skutkiem zawieszającym oraz wyraźnego zakazu poważnych negatywnych oddziaływań na 
środowisko, a przede wszystkim wzmocnionego priorytetu względów środowiskowych.

Zbyt często bowiem zdarza się, że silne interesy finansowe powiązane z dużymi 
przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w sposób nadmierny wpływają na proces 
podejmowania decyzji politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, co 
odbywa się kosztem środowiska. W tymże kontekście wzmocnienie dyrektywy OOŚ jest 
niezbędne, aby zagwarantować obywatelom Unii, że ich prawa są w pełni respektowane, a 
ponadto że Unia Europejska jest w stanie zrealizować podjęte zobowiązania w zakresie 
poprawy różnorodności biologicznej, zapobiegania gwałtownym zmianom klimatu oraz 
zapewniania lepszej równowagi pomiędzy poprawą stanu infrastruktury a potrzebami 
przyrody, spełniając tym samym oczekiwania obywateli. Dyrektywa OOŚ jest w naturalny 
sposób powiązana z innymi dyrektywami, w tym z dyrektywą ptasią i siedliskową, a także z 
dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami. Należy dokonać pełnej ponownej oceny 
załączników, szczególnie w odniesieniu do priorytetów w obrębie tych obszarów.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście do 
OOŚ, które w przyszłości mogłoby obejmować inne powiązane obszary polityki, na przykład 
różnorodność biologiczną i zmiany klimatu. Mając na względzie kwestie przejrzystości i 
wzmocnienia przepisów, przedstawia on szereg poprawek zmierzających do zapewnienia 
najwyższego poziomu ochrony środowiska:

– rezygnacja z odstępstw związanych ze specjalnymi aktami ustawodawstwa krajowego;

– zapewnienie społeczeństwu prawa do udziału w procedurach preselekcji i ustalania zakresu;

– poddanie decyzji dotyczących preselekcji i ustalania zakresu bezpośredniej i terminowej 
kontroli sądowej;
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– przeprowadzanie OOŚ w odniesieniu do całych przedsięwzięć (a nie tylko do ich części, 
która to taktyka nosi nazwę „salami slicing”);

– obowiązkowe skorzystanie z pomocy niezależnych „akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów” bądź to przez wykonawcę, bądź przez właściwy organ;

– zagwarantowanie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy i eksploatacji, jest 
podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane społeczeństwu;

– zobowiązanie wykonawcy do podjęcia działań naprawczych w przypadku gdy 
monitorowanie wykaże istnienie nieprzewidzianego niekorzystnego wpływu.

Pomyślny przegląd istniejącego systemu OOŚ wymaga zapewnienia, że uregulowanie kwestii 
oddziaływania na środowisko oraz jego skutecznej oceny, a także związanych z tym kosztów 
administracyjnych, będzie traktowane jako inwestycja w przyszłość naszego środowiska oraz 
w zdrowie i dobre samopoczucie obywateli Unii.
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POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje 
zasady oceny oddziaływania projektów na 
środowisko, wprowadzając minimalne 
wymogi (dotyczące rodzaju projektów 
poddawanych ocenie, podstawowych 
obowiązków wykonawców, zakresu oceny 
oraz uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa), a także przyczynia się do 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
zdrowia ludzkiego.

(1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje 
zasady oceny oddziaływania projektów na 
środowisko, wprowadzając minimalne 
wymogi (dotyczące rodzaju projektów 
poddawanych ocenie, podstawowych 
obowiązków wykonawców, zakresu oceny 
oraz uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa), a także przyczynia się do 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
zdrowia ludzkiego. Państwa członkowskie 
mogą ustanowić bardziej rygorystyczne 
przepisy w celu ochrony środowiska i
zdrowia ludzkiego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych.

(3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest 
konieczna w celu poprawy jakości 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, usprawnienia różnych etapów 
procedury oraz zwiększenia spójności i 
synergii z innymi przepisami i politykami 
unijnymi, a także strategiami i politykami 
opracowywanymi przez państwa 
członkowskie w obszarach wchodzących w 
zakres kompetencji krajowych. 
Ostatecznym celem zmiany niniejszej 
dyrektywy jest lepsze wdrażanie na 
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poziomie państw członkowskich.
W wielu przypadkach procedury 
administracyjne stały się zbyt 
skomplikowane i rozciągnięte w czasie, co 
powodowało opóźnienia i stwarzało 
dodatkowe ryzyko w kontekście ochrony 
środowiska. W związku z tym jednym z 
celów dyrektywy powinno być 
uproszczenie i harmonizacja procedur. 
Należy zastanowić się na przydatnością 
stworzenia punktu kompleksowej usługi 
pozwalającego na skoordynowaną ocenę 
lub wspólne procedury w przypadkach gdy 
potrzeba kilku OOŚ, na przykład w 
przypadkach projektów transgranicznych, 
lub na określenie bardziej szczegółowych 
kryteriów obowiązkowej oceny.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W przypadku projektów, które mogą 
mieć transgraniczne skutki dla 
środowiska, uczestniczące państwa 
członkowskie tworzą wspólny punkt 
kontaktowy, obsadzany na zasadzie 
parytetu, który jest właściwy dla 
wszystkich etapów procedury. Do 
ostatecznego zatwierdzenia projektu 
konieczna jest zgoda wszystkich 
uczestniczących państw członkowskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zmieniona dyrektywa 2011/92/UE 
powinna również zapewniać lepszą 
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ochronę środowiska, bardziej oszczędne 
gospodarowanie zasobami oraz 
wspieranie zrównoważonego wzrostu w 
Europie. W tym celu konieczne jest 
uproszczenie i ujednolicenie 
przewidzianych procedur.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne gospodarowanie zasobami,
różnorodność biologiczna, zmiana klimatu 
i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w 
tworzeniu polityki i dlatego powinny 
również stanowić zasadnicze elementy 
oceny i procedury podejmowania decyzji, 
w szczególności w przypadku projektów 
infrastruktury.

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne i zrównoważone
gospodarowanie zasobami, ochrona 
różnorodności biologicznej, użytkowanie 
gruntów, zmiana klimatu i zagrożenia 
związane z klęskami żywiołowymi –
naturalnymi i spowodowanymi 
działalnością człowieka – zyskały na 
znaczeniu w tworzeniu polityki. Dlatego
powinny one również stanowić istotne
elementy oceny i procedury podejmowania 
decyzji w przypadku wszystkich projektów 
publicznych lub prywatnych, które mogą 
mieć znaczny wpływ na środowisko, w 
szczególności w przypadku projektów 
infrastruktury.

Ponieważ Komisja nie określiła 
wytycznych dotyczących stosowania 
dyrektywy w sprawie ochrony dziedzictwa 
historycznego i kulturowego, Komisja 
zaproponuje listę kryteriów i wskazówek w 
celu lepszego wdrożenia dyrektywy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Nawet najlepsze uwzględnienie 
kryteriów środowiskowych w 
jakimkolwiek przedsięwzięciu może mieć 
również negatywne konsekwencje, jeżeli 
złożoność procedur oraz terminy 
wydawania zezwoleń i zatwierdzania 
poszczególnych etapów się wydłużają, 
zwiększając de facto koszty i stanowiąc 
nawet zagrożenie dla środowiska z uwagi 
na długi czas trwania robót. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Kwestie dotyczące środowiska 
związane z przedsięwzięciami w zakresie 
infrastruktury nie powinny przesłaniać 
faktu, że niezależnie od swojego 
charakteru każde przedsięwzięcie będzie 
miało wpływ na środowisko i że należy się 
skupić na stosunku użyteczności projektu 
do jego oddziaływania na środowisko.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swoim komunikacie „Plan działania 
na rzecz zasobooszczędnej Europy” 
Komisja zobowiązała się, że uwzględni w 
szerszym zakresie aspekty efektywnej 
gospodarki zasobami w przeglądzie 
dyrektywy 2011/92/UE.

(5) W swoim komunikacie „Plan działania 
na rzecz zasobooszczędnej Europy” 
Komisja zobowiązała się, że uwzględni w 
szerszym zakresie aspekty efektywnej i 
zrównoważonej gospodarki zasobami w 
przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zmiana klimatu będzie nadal
powodować szkody dla środowiska i 
zagrażać rozwojowi gospodarczemu. W 
związku z tym należy wspierać odporność 
ekologiczną, społeczną i gospodarczą Unii, 
aby w skuteczny sposób przeciwdziałać 
zmianie klimatu na całym terytorium Unii.
Działania na rzecz dostosowania do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków 
należy uwzględnić w wielu sektorach 
unijnego prawodawstwa.

(9) Zmiana klimatu będzie nadal stanowić 
zagrożenie dla środowiska i zagrażać
przewidywalności rozwoju gospodarczego.
W związku z tym należy wspierać 
odporność ekologiczną, społeczną i 
gospodarczą Unii, aby w skuteczny sposób 
przeciwdziałać zmianie klimatu na całym 
terytorium Unii. Działania na rzecz 
dostosowania do zmiany klimatu i 
łagodzenia jej skutków należy już teraz
uwzględnić w wielu sektorach unijnego 
prawodawstwa.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Doświadczenie pokazało, że w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania, w wyjątkowych 
przypadkach, tej dyrektywy do projektów, 
których jedynym celem jest obrona 
cywilna, pod warunkiem że Komisji w
stosownym czasie zostaną dostarczone 
stosowane informacje uzasadniające 
wybór, grupy społeczeństwa, której on 
dotyczy, oraz pod warunkiem uprzedniego 
rozważenia wszelkich wykonalnych 
alternatyw. W przypadku projektów 
transgranicznych Komisja powinna –w
stosownych przypadkach i w miarę 
możliwości – odgrywać bardziej 



PE507.937v02-00 10/39 AD\940716PL.doc

PL

proaktywną i polegającą na ułatwianiu 
rolę.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć 
znaczące skutki dla środowiska, właściwe 
organy powinny wybierać najbardziej 
odpowiednie kryteria i wykorzystywać 
dodatkowe informacje, które mogą być 
dostępne dzięki innym ocenom 
wymaganym na podstawie przepisów UE, 
co pozwoli skutecznie przeprowadzić 
procedurę preselekcji. W związku z tym 
wskazane jest objaśnianie treści decyzji 
dotyczącej preselekcji, w szczególności w 
przypadkach gdy ocena oddziaływania na 
środowisko nie jest wymagana.

(16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć 
znaczące skutki dla środowiska, właściwe 
organy muszą jasno i rygorystycznie 
określać najbardziej odpowiednie kryteria i 
wykorzystywać dodatkowe informacje, 
które mogą być dostępne dzięki innym 
ocenom wymaganym na podstawie 
przepisów UE, co pozwoli skutecznie i w 
sposób przejrzysty przeprowadzić 
procedurę preselekcji. W związku z tym 
wskazane jest objaśnianie treści decyzji 
dotyczącej preselekcji, w szczególności w 
przypadkach gdy ocena oddziaływania na 
środowisko nie jest wymagana.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji dotyczących 
środowiska, które należy składać w formie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko (ustalanie zakresu). Aby 
poprawić jakość oceny i usprawnić 
procedurę podejmowania decyzji, istotne 
jest określenie na poziomie Unii kategorii 
informacji, których zakres powinny ustalać 
właściwe organy.

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji dotyczących 
środowiska, które należy składać w formie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko (ustalanie zakresu). Aby 
poprawić jakość oceny, uprościć 
procedury i usprawnić procedurę 
podejmowania decyzji, istotne jest 
określenie na poziomie Unii kategorii 
informacji, których zakres powinny ustalać 
właściwe organy.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Celem zapewnienia przejrzystości i 
odpowiedzialności, właściwy organ 
powinien mieć obowiązek uzasadnienia 
swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił 
w niej wyniki przeprowadzonych 
konsultacji i zebrane istotne informacje.

(20) Celem zapewnienia przejrzystości i 
odpowiedzialności, właściwy organ 
powinien mieć obowiązek uzasadnienia w 
szczegółowy i wyczerpujący sposób swojej 
decyzji o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił 
w niej wyniki przeprowadzonych 
konsultacji z zainteresowaną grupą 
społeczeństwa i wszystkie zebrane istotne 
informacje. W przypadku niewłaściwego 
wypełnienia tego warunku 
zainteresowana grupa społeczeństwa 
powinna dysponować możliwością 
odwołania.



PE507.937v02-00 12/39 AD\940716PL.doc

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Wskazane jest wprowadzenie 
wspólnych minimalnych wymogów w 
zakresie monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków budowy lub 
eksploatacji w ramach projektów w celu 
zapewnienia wspólnego podejścia we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
zagwarantowania, aby po wdrożeniu 
środków łagodzących i kompensacyjnych 
nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, 
które początkowo przewidziano. Takie 
monitorowanie nie powinno powielać ani 
uzupełniać działań w zakresie 
monitorowania wymaganych na podstawie
innych przepisów unijnych. W przypadku 
gdy monitorowanie wykaże istnienie 
nieprzewidzianego niekorzystnego 
wpływu, należy przewidzieć właściwe 
działania naprawcze.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zgodnie z konwencją z Aarhus 
zaangażowanie społeczeństwa w proces 
podejmowania decyzji już na wczesnym 
etapie jest niezwykle istotne dla 
zagwarantowania, że decydent weźmie pod 
uwagę opinie i uwagi mogące mieć 
znaczenie dla tych decyzji, co zwiększy 
odpowiedzialność i jawność w ramach 
procesu podejmowania decyzji, poprawi 
merytoryczną jakość decyzji i przyczyni się 
do zwiększenia wśród społeczeństwa 
świadomości środowiskowej.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
czyli zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego 
dzięki ustanowieniu minimalnych 
wymogów w zakresie oceny oddziaływania
projektów na środowisko, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie i w związku z tym 
może – ze względu na zakres, znaczenie i 
transgraniczny charakter problemów 
związanych ze środowiskiem – zostać 
lepiej zrealizowany na poziomie unijnym, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

(28) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
czyli zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony środowiska, jakości życia i 
zdrowia ludzkiego dzięki ustanowieniu 
minimalnych wymogów w zakresie oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko, nie może zostać osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie i w związku z tym może – ze 
względu na zakres, znaczenie i 
transgraniczny charakter problemów 
związanych ze środowiskiem – zostać 
lepiej zrealizowany na poziomie unijnym, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wykonanie prac budowlanych lub
rozbiórkowych, lub innych instalacji lub 
systemów,

– wykonanie prac budowlanych lub innych 
instalacji lub systemów,

– wykonanie prac rozbiórkowych 
budynków lub instalacji lub systemów,
– inne interwencje w otoczeniu 
naturalnym i krajobrazie, włącznie z 
wydobywaniem zasobów mineralnych.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie

Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litery f a oraz f b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:

b) w ust. 2 dodaje się definicje w 
brzmieniu:

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ga) «różnorodność biologiczna» 
obejmuje wszystkie gatunki flory i fauny 
wraz z ich siedliskami, oznaczając 
zróżnicowanie wszystkich organizmów 
żywych, w tym zajmujących między 
innymi ekosystemy lądowe, morskie i inne 
ekosystemy wodne, a także kompleksy 
ekologiczne, których są one częścią; 
definicja ta obejmuje także zróżnicowanie 
w obrębie gatunków, pomiędzy nimi, a 
także zróżnicowanie ekosystemów.”

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„gb) «działania naprawcze» oznaczają 
dalsze środki łagodzące i/lub 
kompensujące, które mogą być podjęte 
przez wykonawcę w celu zaradzenia 
nieprzewidzianym niekorzystnym skutkom 
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oraz stratom netto w zakresie 
różnorodności biologicznej 
zidentyfikowanym podczas realizacji 
przedsięwzięcia, które mogą wynikać z 
niedostatecznego ograniczenia wpływów 
wynikających z budowy lub eksploatacji 
przedsięwzięcia, dla którego wydano już 
zezwolenie na inwestycję.”

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„niezależny” oznacza będący w stanie 
wykonać obiektywną i kompleksową 
ocenę techniczną/naukową, 
niepodlegający żadnym konfliktom 
interesów, czy to rzeczywistym, 
postrzeganym jako takie lub pozornym, w 
stosunku do właściwego organu, 
wykonawcy i/lub władz krajowych, 
regionalnych lub lokalnych.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„wspólne procedury”: w ramach wspólnej
procedury właściwy organ sporządza 
jedną ocenę oddziaływania na środowisko, 
do której włączone są oceny jednego lub 
większej liczby organów, z zastrzeżeniem 
innych przepisów zawartych w innych 
stosownych aktach UE.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b – punkt 1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Ocena skutków wizualnego 
oddziaływania na otoczenie”: Wizualne 
oddziaływanie na otoczenie oznacza 
zmianę wyglądu krajobrazu 
zabudowanego bądź naturalnego i 
terenów miejskich w wyniku zmiany, 
która może być pozytywna (ulepszenie) lub 
negatywna (pogorszenie). Ocena skutków 
wizualnego oddziaływania na otoczenie 
obejmuje również rozbiórkę elementów 
zabudowy objętych ochroną lub takich, 
które odgrywają strategiczną rolę w 
tradycyjnym postrzeganiu miejsca lub 
krajobrazu. Ocena ta obejmuje widoczną 
zmianę topografii geologicznej oraz 
wszelkie inne przeszkody, takie jak 
budynki czy mury, które zasłaniają 
krajobraz naturalny oraz zakłócają jego 
harmonię. Skutki wizualnego 
oddziaływania na otoczenie opierają się 
przede wszystkim na jakościowych 
osądach odzwierciedlających znaczenie 
krajobrazu dla człowieka, interakcję 
człowieka z krajobrazem oraz związaną z 
tym wartość danego krajobrazu (genius 
loci).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f d (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„uproszczenie” oznacza zmniejszenie 
liczby formularzy, utworzenie wspólnych 
procedur i narzędzi koordynacji, aby 
połączyć oceny przeprowadzane przed 
odnośne organy. Uproszczenie oznacza 
również ustalenie wspólnych kryteriów, 
skrócenie terminów przedkładania 
sprawozdań i wzmocnienie obiektywnej 
naukowej oceny.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową lub 
obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele, pod warunkiem że dokonały 
one właściwej oceny wszelkich 
wykonalnych alternatyw oraz uzasadnią 
przed Komisją swój ostateczną decyzję.”

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustępy 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 2) art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

„3. Przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia 
mające skutki transgraniczne, w
przypadku których obowiązek 
przeprowadzenia ocen oddziaływania na 
środowisko wynika jednocześnie z 
niniejszej dyrektywy i z innych przepisów 
unijnych, podlegają skoordynowanym lub 
wspólnym procedurom zgodnym ze 
wszystkimi wymogami odpowiednich 
przepisów unijnych. Należy zastosować akt 
prawny zawierający najbardziej surowe 
wymagania.”

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litery a, b, c, c a oraz d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) populacji, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG(*) oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(**);

a) populacji, zdrowia ludzkiego i 
różnorodności biologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków i 
siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy Rady 92/43/EWG(*) oraz 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(**), a także chęci 
uniknięcia jakichkolwiek strat w zakresie 
różnorodności biologicznej;

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

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

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i c) dóbr materialnych i krajobrazu;
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krajobrazu;

ca) miejsc dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit 4 TUE;

d) oddziaływania między elementami, o 
których mowa w lit. a), b) i c);

d) oddziaływania między elementami, o 
których mowa w lit. a), b), c) i ca), a także 
skutków łącznych i transgranicznych tych 
elementów;

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany:
„2. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4, w 
odniesieniu do przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie ustalają w ramach 
procedury preselekcji, czy 
przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z 
art. 5—10.
W przypadku przedsięwzięć wymienionych 
w załączniku II wykonawca może 
zdecydować, że jego przedsięwzięcie będzie 
podlegać ocenie zgodnie z art. 5–10. 
Państwa członkowskie dokonują tego 
ustalenia za pomocą:
a) badania indywidualnego; 
lub
b) progów lub kryteriów ustalonych przez 
państwo członkowskie.
2a. Dla ustalenia progów i kryteriów do 
celów ust. 2 państwa członkowskie muszą 
starać się określić minimalne progi i 
niezbyt surowe kryteria, aby nie wykluczyć 
żadnego przedsięwzięcia publicznego lub 
prywatnego, które mogłoby mieć istotne 
niekorzystne skutki dla środowiska. W 
przypadku zastosowania procedury, o 



PE507.937v02-00 20/39 AD\940716PL.doc

PL

której mowa w lit. b), należy 
przeprowadzić konsultacje ze 
społeczeństwem w odniesieniu do 
ustalania progów lub kryteriów.”
„Właściwy organ może postanowić, że 
przedsięwzięcie wymienione w załączniku 
II nie zostanie poddane ocenie zgodnie z 
art. 5–10 tylko w przypadku gdy jest 
przekonany o braku prawdopodobnych 
znaczących niekorzystnych skutków 
przedsięwzięcia dla środowiska.”

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II wykonawca 
podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.”

„3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, z 
wyłączeniem tych przedsięwzięć, które nie 
spełniają odpowiedniego progu lub 
kryterium ustalonego przez państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. b) lub 
przekraczają taki próg lub kryterium,
wykonawca podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym
znaczącym niekorzystnym oddziaływaniu 
na środowisko. Szczegółowy wykaz 
informacji, które należy podać znajduje się 
w załączniku II.A. Informacje należy 
udostępnić społeczeństwu jeszcze przed 
dokonaniem ustalenia zgodnie z ust. 2.”

Poprawka 32

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

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 
bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko.
Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 
które należy stosować znajduje się w 
załączniku III.

4. Dla przedsięwzięć wymienionych w 
załączniku II, właściwy organ bierze pod 
uwagę kryteria wyboru związane z 
cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia 
oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na 
środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów 
wyboru, które należy stosować znajduje się 
w załączniku III.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„5. Właściwy organ dokonuje ustalenia
zgodnie z ust. 2 biorąc pod uwagę wszelkie 
informacje podane przez wykonawcę na 
podstawie ust. 3 i z uwzględnieniem, w
stosownych przypadkach, wyników badań, 
wstępnych weryfikacji lub ocen skutków 
dla środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. W 
przypadku gdy właściwy organ ustala, że 
ocena oddziaływania na środowisko nie 
musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 
5–10 z uwagi na fakt, że dane 
przedsięwzięcie nie spełnia odpowiedniego 
progu lub kryterium ustalonego przez 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. 
b) lub przekracza taki próg lub kryterium, 
ustalenie takie należy udostępnić 
społeczeństwu. W przeciwnym razie, 
ustalenie dokonane na podstawie ust. 2:

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b
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Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 

„1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca – zwracając się do 
niezależnego akredytowanego eksperta 
zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. fa) –
przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, w tym w 
stosownym przypadku ocenę skutków 
wizualnego oddziaływania na otoczenie, z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
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innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
rozwiązań alternatywnych dla 
zaproponowanego przedsięwzięcia. 
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na wniosek zarządzającego właściwy
organ, po przeprowadzeniu konsultacji z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, z 
wykonawcą i z zainteresowanymi grupami 
społeczeństwa, ustala zakres i poziom 
szczegółowości informacji zgodnie z 
załącznikiem IV, które wykonawca musi 
podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu. W szczególności ustala on:

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Właściwy organ musi upewnić się, że 
sprawozdanie zostało przygotowane lub 
sprawdzone przez akredytowanych, 
niezależnych i posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego artykułu. Można
następnie zwracać się do wykonawcy o 
dodatkowe informacje w przypadku 
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przedstawienia należytego uzasadnienia. wystąpienia nowych okoliczności.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wykonawca może również postarać się, 
aby sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko było przygotowane przez
niezależnych ekspertów.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru niezależnych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i kara dyskwalifikacji) ustalają 
państwa członkowskie zgodnie z 
postanowieniami ust. 4.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b – wprowadzenie
2012/0297
Artykuł 6 – ustępy 7 i 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
nie mogą być krótsze niż 30 dni ani 
dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych 
przypadkach, ze względu na charakter, 
stopień złożoności, lokalizację lub 
wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ 
może przedłużyć ten termin o kolejne 30 
dni; w takim przypadku właściwy organ 
informuje wykonawcę o powodach takiego 
przedłużenia.

Terminy konsultacji z zainteresowanymi 
grupami społeczeństwa, dotyczących 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
nie mogą być krótsze niż 30 dni ani 
dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych 
przypadkach, ze względu na charakter, 
stopień złożoności, lokalizację lub 
wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ 
może przedłużyć ten termin maksymalnie 
do 30 dni; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Aby zapewnić rzeczywisty udział 
zainteresowanej grupy społeczeństwa w 
procesie decyzyjnym państwa 
członkowskie dopilnowują, by informacje
kontaktowe zapewniające szybki i łatwy 
dostęp do organu lub organów, które 
zwykle są odpowiedzialne za wykonywanie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, były w każdym momencie 
publicznie dostępne niezależnie od 
wszelkich konkretnych przedsięwzięć w 
toku podlegających wymogowi oceny 
oddziaływania na środowisko, a także by 
uwagi i opinie wyrażone przez 
zainteresowaną grupę społeczeństwa 
zostały należycie uwzględnione.
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Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi 
zagwarantować, że zezwolenie na 
inwestycję obejmuje środki w zakresie 
monitorowania znaczących niekorzystnych 
skutków dla środowiska zarówno w fazie 
budowy, jak i eksploatacji, które to środki 
pozwolą ocenić realizację i przewidywaną 
skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane znaczące
niekorzystne skutki i/lub straty netto w 
zakresie różnorodności biologicznej, a 
także ułatwić podjęcie działań 
naprawczych.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. Wyniki 
takiego monitorowania w fazie budowy i 
eksploatacji są przekazywane właściwemu 
organowi oraz aktywnie 
rozpowszechniane zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE. Poprawka taka sama jak 
popr. W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
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innych przepisów unijnych.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy monitorowanie wykaże 
istnienie znacznego nieprzewidzianego 
niekorzystnego wpływu, wykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia działań 
naprawczych. Wykonawcy, posiadający 
kwalifikacje techniczne eksperci i/lub 
eksperci krajowi mogą podlegać karom 
i/lub sankcjom, w przypadku gdy 
nieprzewidziane niekorzystne skutki dla 
środowiska wynikają z niedbalstwa lub 
poważnego naruszenia standardów 
akredytacji. Zgłoszone przez wykonawcę 
propozycje działań naprawczych są 
udostępniane publicznie i zatwierdzane 
przez właściwy organ lub organy, które 
zapewniają zachowanie zgodności.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W zależności od charakteru, stopnia 
złożoności, lokalizacji i wielkości 
przedsięwzięcia właściwy organ może 
przedłużyć ten termin o maksymalnie trzy 
miesiące; w takim przypadku właściwy 
organ informuje wykonawcę o powodach 
takiego przedłużenia i o przewidywanej 
dacie podjęcia decyzji.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) prawo członków zainteresowanej 
grupy społeczeństwa do zakwestionowania 
przekazanych informacji i wszczęcia 
postępowania prawnego zgodnie z art. 11.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustępy 3 b i 3 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: b) dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Społeczeństwo może zaskarżyć decyzję 
w przedmiocie zezwolenia na inwestycję, 
w tym wystąpić z wnioskiem o 
zabezpieczenie roszczeń, wszczynając 
postępowanie w terminie trzech miesięcy 
od dnia upublicznienia w należyty sposób 
wydanej formalnej decyzji właściwego 
organu.”
5. Właściwy organ lub organy 
dopilnowują, by przedsięwzięcia, które 
uzyskały zgodę na realizację, nie 
rozpoczęły się przed upływem terminu na 
złożenie pozwu.”

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Po art. 9 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:
„9a) Państwa członkowskie dopilnowują, 
by właściwy organ lub organy, wykonując 
obowiązki wynikające z niniejszej 
dyrektywy, nie popadły w konflikt 
interesów w odniesieniu do jakichkolwiek 
obowiązujących ich przepisów.”

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 11 – ustępy 5 a i b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) w art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6) Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że naruszenie przepisów 
proceduralnych oraz wymogów 
formalnych nie ma wpływu na ważność 
zezwolenia, jeżeli decyzja byłaby 
prawdopodobnie taka sama, gdyby nie 
doszło do naruszenia. Sytuacja taka ma 
miejsce zwłaszcza wtedy, gdy:
a) nie spełniono przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie wymogu 
uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa w odniesieniu do 
poszczególnych osób lub organów, jednak 
odpowiednie interesy nie miały znaczenia 
lub zostały uwzględnione w decyzji,
b) dane, o których mowa w art. 9 ust. 1, są 
niepełne, lub
c) w związku z ogłoszeniem wymaganym 
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na mocy niniejszej dyrektywy doszło do 
naruszenia, jednak cel informacyjny tego 
ogłoszenia został zrealizowany.
Powyższe nie narusza prawa państw 
członkowskich do ustalenia w ramach ich 
przepisów krajowych wymogu dotyczącego 
naruszenia prawa dodatkowo do 
naruszenia procedury.”
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7) Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że naruszenie przepisów 
proceduralnych może zostać naprawione 
również po wydaniu decyzji, o ile nie są to 
poważne naruszenia i nie ingerują w 
ogólne założenia przedsięwzięcia. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by właściwe 
organy, w związku z korektą błędów 
proceduralnych, wydały nową niezależną 
decyzję.” 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 a i artykuł 12 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 12a
Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów 
wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa w 
załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego i 
technicznego.
Artykuł 12b
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
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2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 12a może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 12a wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) W załączniku I dodaje się poniższy 
ustęp:
4a. Kopalnie odkrywkowe i podobna 
odkrywkowa działalność wydobywcza

(Poprawka ta automatycznie powoduje skreślenie kopalni odkrywkowych z załącznika II ust. 2 
lit. a) (PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY) do dyrektywy 2011/92/UE)

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II A – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
w czasie poszczególnych etapów budowy i 
eksploatacji;

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe
i podziemne, w czasie poszczególnych 
etapów budowy i eksploatacji oraz 
rozbiórki;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II A – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
powietrza, różnorodności biologicznej, w 
tym zmian hydromorfologicznych.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
powietrza, różnorodności biologicznej, w 
tym zmian hydromorfologicznych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
alternatywnych sposobów użytkowania 
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadków lub katastrof i podatności 
przedsięwzięcia na te zagrożenia;

f) zagrożeń związanych z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka oraz 
ryzyka wypadków, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
hydromorfologicznych, wykorzystanych 
substancji, technologii lub organizmów 
żywych, specyficznych cech powierzchni 
lub struktur podpowierzchniowych lub 
racjonalnych alternatywnych sposobów 
użytkowania oraz prawdopodobieństwa 
wystąpienia wypadków lub katastrof i 
podatności przedsięwzięcia na te 
zagrożenia;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera j
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze i różnorodność biologiczną
(liczebność i jakość populacji oraz 
degradacja i fragmentacja ekosystemów);

j) oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, w szczególności na grunty
(wzrost powierzchni obszarów 
zabudowanych z biegiem czasu –
zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszczenie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), w 
stosownych przypadkach na to co znajduje 
się pod ziemią, powietrze i różnorodność 
biologiczną (liczebność i jakość populacji 
oraz degradacja i fragmentacja
ekosystemów);

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) strefy nabrzeżne; (ii) strefy nabrzeżne i środowisko morskie;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt viii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viiia) obszary lub miejsca chronione 
prawem krajowym lub regionalnym;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt viii b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viiib) obszary sejsmiczne lub obszary 
narażone na wysokie ryzyko katastrofy 
naturalnej.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody i 
gruntów w czasie poszczególnych etapów 
budowy i eksploatacji;

a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w 
tym, w stosownych przypadkach, jego 
ingerencji w struktury podpowierzchniowe, 
oraz zapotrzebowania w zakresie wody, 
energii i gruntów w czasie poszczególnych 
etapów budowy i eksploatacji oraz, w 
stosownych przypadkach, rozbiórki;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
gruntów, gleby i różnorodności 
biologicznej);

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
powietrza, gruntów, gleby i różnorodności 
biologicznej);

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 
światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 
niedogodności i usuwania odpadów;

c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 
światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 
niedogodności i usuwania oraz recyklingu
odpadów;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof);

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof wywołanych działaniem 
człowieka i katastrof naturalnych);

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem
oraz zapotrzebowaniem przedsięwzięcia 
na energię;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

7. Opis środków przewidzianych po 
pierwsze w celu uniknięcia, następnie w 
celu ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia, co należy uważać za 
środek ostateczny, wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska, o których mowa 
w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, 
wszelkich proponowanych środków w 
zakresie monitorowania, takich jak 
przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.
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