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Pozměňovací návrh 1
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že veřejný ochránce 
práv, který předložil za šestnáct a půl roku 
18 zvláštních zpráv, si dosud počínal velmi 
kooperativně a zodpovědně, neboť tyto 
zprávy Evropskému parlamentu využíval 
až jako krajní politický nástroj, a 
prokazoval tak svou obecnou vůli ke 
konsenzuálním řešením; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že údajný nesprávný úřední 
postup souvisí s tím, že Komise jednak
nezajistila, aby orgán, jenž vydal povolení 
k výkonu prací bez požadovaného 
posouzení vlivů, nebyl odpovědný za 
provedení dodatečného posouzení vlivů na 
životní prostředí, a jednak neprokázala, že 
se náležitě řídila doporučeními veřejného 
ochránce práv týkajícími se možnosti 
využít soudní nápravy proti danému 
posouzení vlivů;

3. konstatuje, že údajný nesprávný úřední 
postup souvisí s tím, jak Komise 
postupovala při řízení pro nesplnění 
povinnosti proti Rakousku, zejména s tím, 
že nezajistila, aby jak orgán, jenž vydal 
povolení k výkonu prací bez požadovaného 
posouzení vlivů, nebyl odpovědný za 
provedení dodatečného posouzení vlivů na 
životní prostředí, tak stěžovatel měl přístup 
k možnosti využít soudní nápravy proti 
danému posouzení vlivů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Heinz K. Becker



PE500.499v01-00 4/10 AM\919208CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že tato zvláštní zpráva se 
nezabývá otázkou, zda rakouské orgány 
postupovaly v rozporu s předpisy, ale 
otázkou, zda Komise v rámci šetření 
obdržené stížnosti a souvisejícího postupu 
a ve svých reakcích na dotazy a 
doporučení veřejného ochránce práv 
splnila své povinnosti;

4. zdůrazňuje, že tato zvláštní zpráva se 
nezabývá otázkou, zda rakouské orgány 
postupovaly v rozporu s předpisy, ale 
otázkou, zda Komise v rámci šetření 
obdržené stížnosti a souvisejícího postupu 
a splnila své povinnosti ve svých reakcích 
na dotazy a doporučení veřejného 
ochránce práv z prvního šetření tohoto 
případu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. doporučuje příslušným orgánům 
členských států, aby věnovaly pozornost 
střetům zájmů, k nimž v rámci současné 
právní úpravy může docházet, a aby se 
připravily na případné změny právních 
předpisů EU v této oblasti;

6. doporučuje příslušným orgánům 
členských států, aby věnovaly pozornost 
střetům zájmů, k nimž v rámci současné 
právní úpravy může docházet, a aby se 
připravily na případné změny právních 
předpisů EU v této oblasti; zdůrazňuje 
úlohu veřejných ochránců práv v 
členských státech jako důležitých 
prostředníků, kteří pomáhají občanům 
podniknout kroky proti možnému střetu 
zájmů v orgánech veřejné správy v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Heinz K. Becker
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. v souvislosti s druhým tvrzením 
veřejného ochránce práv se domnívá, že 
skutečné, aktivní a komplexní zapojení 
místních obyvatel do  uplatňování 
směrnice o posuzování vlivů na životní 
prostředí je naprosto zásadní, a proto je 
přesvědčen, že před zahájením projektů s 
potenciálně značným dopadem na místní 
životní prostředky a zdraví lidí by měly být 
častěji prováděny otevřené a 
transparentní postupy zprostředkování; v 
této souvislosti chválí rozsáhlé veřejné 
zprostředkovatelské úsilí před 
posuzováním vlivů na životní prostředí v 
případě stavby třetí přistávací dráhy na 
letišti ve Vídni, při němž byl úhrnně 
posouzen dopad, například nadměrná 
hlučnost, rozšiřovacích prací, jichž se týká 
řízení o nesplněné povinnosti, a v 
souvislosti s nímž lze využít postup 
úplného přezkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. souhlasí s veřejným ochráncem práv, že 
k řádné správě patří i přehledné záznamy, 
neboť například veřejnému ochránci práv 
umožňují ověřit si, zda jeho doporučení 
byla náležitě zohledněna;

7. souhlasí s veřejným ochráncem práv, že 
k řádné správě patří i uchovávání a 
aktualizace přehledných záznamů, neboť 
například veřejnému ochránci práv 
umožňují ověřit si, zda jeho doporučení 
byla náležitě zohledněna;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že je také radno – a je to 
důležitý požadavek správné 
administrativní praxe – udržovat 
neustálou, jasnou a konzistentní 
korespondenci se stěžovateli v průběhu 
řízení o nesplnění povinnosti a s veřejným 
ochráncem práv v průběhu jeho šetření;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá prohlášení Komise, že má v úmyslu 
zlepšit v tomto ohledu svou činnost s cílem 
předcházet problémům v komunikaci, k 
nimž v tomto případě docházelo;

8. vítá prohlášení Komise, že má v úmyslu 
zlepšit svou činnost v obou těchto 
směrech, tj, pokud jde o písemné záznamy 
a pečlivou korespondenci, s cílem 
předcházet problémům v komunikaci, k 
nimž v tomto případě docházelo;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. jasně říká, že ani Komise, ani 
rakouské orgány neporušily žádné platné 
právní předpisy EU tím, že provedly až 
následné posouzení vlivů na životní 
prostředí, které bylo založeno na 
specifickém postupu sjednaném jen pro 
tento konkrétní případ;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že je vhodné a v zájmu 
všech zúčastněných stran uchovávat a 
aktualizovat písemné záznamy o 
postupech souvisejících s šetřením, které 
vede veřejný ochránce práv, neboť je to 
součástí řádné správní praxe;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že okolnosti, jež vedly k 
podání stížnosti evropskému veřejnému 
ochránci práv, vyvolávají závažné otázky 
spojené s uplatňováním směrnice 
85/337/ES v členském státě, v tomto 
případě v Rakousku;

11. domnívá se, že okolnosti, jež vedly k 
tomu, že Komise zahájila řízení o 
nesplnění povinnosti, a následně k podání 
stížnosti evropskému veřejnému ochránci 
práv, vyvolávají závažné otázky spojené s 
uplatňováním směrnice 85/337/ES 
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v členském státě, v tomto případě 
v Rakousku, v inkriminované době;
uznává, že novela rakouského federálního 
zákona z roku 2009, kterou se provádí 
směrnice o posuzování vlivů na životní 
prostředí, patřičně zohlednila mj. zjištění, 
která byla výsledkem daného řízení o 
nesplnění povinnosti, a v tomto směru tak 
uvedla rakouské právní předpisy do 
souladu s právem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že pro případ, že členský 
stát neuplatňuje základní požadavky 
stanovené ve směrnici o posuzování vlivů 
na životní prostředí, by měla mít veřejnost 
k dispozici účinné právní nástroje, jimiž by 
mohla usilovat o pozastavení procesu 
schvalování záměrů, včetně možnosti 
soudního příkazu, aby se zabránilo 
nenapravitelnému poškození prostředí 
v důsledku realizace záměrů;

13. domnívá se, že v případech, kdy 
projekty s velkou pravděpodobností 
porušují základní požadavky stanovené ve 
směrnici o posuzování vlivů na životní 
prostředí, by měla mít dotčená veřejnost k 
dispozici účinné právní nástroje, jimiž by 
mohla usilovat o to, aby příslušný orgán 
odpovědný za posuzování vlivů na životní 
prostředí okamžitě zaujal jasný postoj ve 
věci souladu daných projektů s pravidly 
EU, aby se zabránilo nenapravitelnému 
poškození prostředí v důsledku realizace 
záměrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že stávající směrnice 
neuvádí žádné požadavky týkající se 
objektivnosti a nestrannosti orgánů 
odpovědných za schvalování záměrů ani 
nestanoví žádné podobné požadavky pro 
subjekty, které provádějí posouzení vlivů 
na životní prostředí; domnívá se, že 
přezkum směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí je vhodnou příležitostí 
k zavedení těchto požadavků;

18. konstatuje, že stávající směrnice 
neuvádí žádné požadavky týkající se 
objektivnosti a nestrannosti orgánů 
odpovědných za schvalování záměrů ani 
nestanoví žádné podobné požadavky pro 
subjekty, které provádějí posouzení vlivů 
na životní prostředí; konstatuje, že 
směrnice neobsahuje žádná ustanovení 
ani pro to, jak postupovat, pokud byl 
projekt již realizován nebo je těsně před 
dokončením, ani pro to, jak by dotčená 
veřejnost mohla jasným a 
nebyrokratickým postupem získat 
okamžité jasné vyjádření příslušného 
orgánu odpovědného za posuzování vlivů 
na životní prostředí ve věci souladu těch 
projektů, které s velkou pravděpodobností 
porušují základní ustanovení směrnice o 
posuzování vlivů na životní prostředí, s 
pravidly EU; domnívá se proto, že 
přezkum směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí je vhodnou příležitostí 
k zavedení těchto požadavků a ustanovení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že tento případ poukazuje 
také na to, že kromě opatření k posílení 
ustanovení směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí je zapotřebí zavést i 
jasnější postupy v rámci řízení o nesplnění 
povinnosti, pokud možno prostřednictvím 
obecného nařízení o správních postupech 
pro správu EU;

19. domnívá se, že tento případ poukazuje 
také na to, že kromě opatření k posílení 
ustanovení směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí je zapotřebí zavést i 
jasnější postupy v rámci řízení o nesplnění 
povinnosti, pokud možno prostřednictvím 
obecného nařízení o správních postupech 
pro správu EU, a tím posílit postavení 
stěžovatele; domnívá se, že takovýto 
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regulační akt by měl dobré předpoklady 
vyjasnit povinnosti orgánů při 
komunikaci se stěžovateli v určitém 
případě stížnosti na porušování práva 
nebo se subjekty zastupujícími evropské 
občany, jako je Petiční výbor a veřejný 
ochránce práv, například zavést povinnost 
reagovat co nejdříve na doporučení 
veřejného ochránce, aby nedošlo k 
nesprávnému výkladu jako v tomto 
případě;

Or. en


