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Predlog spremembe 1
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je v zadnjih 16 letih in pol varuh 
človekovih pravic predložil 18 posebnih 
poročil in je doslej deloval v duhu 
sodelovanja in odgovorno, saj je tovrstna 
poročila Evropskemu parlamentu 
uporabil le kot zadnje politično sredstvo, s 
čimer je izkazal svojo naklonjenost 
sporazumnim rešitvam;

Or. en

Predlog spremembe 2
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je seznanjen z domnevnimi 
nepravilnostmi Komisije, ki po eni strani 
ni mogla preprečiti, da bi organ, ki je izdal 
dovoljenje za gradnjo brez obvezne presoje 
okoljskega vpliva, izvedel tudi naknadno 
presojo okoljskega vpliva, po drugi strani 
pa ni mogla dokazati, da je ustrezno 
upoštevala priporočila varuha glede
dostopa do pravnih sredstev v zvezi s to 
presojo;

3. je seznanjen z domnevnimi 
nepravilnostmi v zvezi s tem, kako je 
Komisija vodila postopek ugotavljanja 
kršitev zoper Avstrijo, zlasti z njeno 
nezmožnostjo, da bi zagotovila, da organ, 
ki je izdal dovoljenje za gradnjo brez 
obvezne presoje okoljskega vpliva, ne bi 
izvedel tudi naknadne presoje okoljskega 
vpliva ter da bi pritožnik imel dostop do 
pravnih sredstev v zvezi s to presojo;

Or. en

Predlog spremembe 3
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se posebno poročilo ne 
ukvarja z vprašanjem, ali so avstrijske 
oblasti ravnale napačno, temveč z 
vprašanjem, ali je Komisija izpolnila svoje 
obveznosti v preiskavi prejete pritožbe in 
pri ukrepanju v zvezi z njo ter pri svojem 
odzivu na zahteve in priporočila varuha;

4. poudarja, da se posebno poročilo ne 
ukvarja z vprašanjem, ali so avstrijske 
oblasti ravnale napačno, temveč z 
vprašanjem, ali je Komisija izpolnila svoje 
obveznosti v preiskavi prejete pritožbe in 
pri ukrepanju v zvezi z njo ter pri svojem 
odzivu na zahteve in priporočila varuha od 
trenutka, ko je začel preiskovati ta primer;

Or. en

Predlog spremembe 4
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pristojnim organom v državah članicah 
svetuje, naj morebitnim navzkrižjem 
interesov posvetijo pozornost že v 
obstoječem pravnem okviru in naj se 
pripravijo na morebitne spremembe 
zakonodaje EU v zvezi s tem;

6. pristojnim organom v državah članicah 
svetuje, naj morebitnim navzkrižjem 
interesov posvetijo pozornost že v 
obstoječem pravnem okviru in naj se 
pripravijo na morebitne spremembe 
zakonodaje EU v zvezi s tem; poudarja 
vlogo nacionalnih varuhov človekovih 
pravic kot pomembnih posrednikov, ki 
državljanom pomagajo, da ukrepajo zoper 
morebitna navzkrižja interesov v upravi 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 5
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. v zvezi z drugo trditvijo varuha 
človekovih pravic meni, da je poštena, 
dejavna in celovita vključitev lokalnega 
prebivalstva v izvrševanje direktive o 
presoji vplivov na okolje v splošnem 
nujna, in zato meni, da bi bilo treba pred 
projekti, ki utegnejo pomembno vplivati 
na bližnje okolje in zdravje ljudi, 
pogosteje izvesti odprte in pregledne 
mediacijske postopke; v zvezi s tem 
pozdravlja obsežno javno mediacijo pred 
izvedbo presoje vplivov na okolje v zvezi z 
gradnjo tretje vzletno-pristajalne steze na 
dunajskem letališču, ki je ocenila tudi 
skupni vpliv (na primer onesnaženje s 
hrupom) razširitev, povezanih z 
obravnavanih primerom ugotavljanja 
kršitev in proti katerim je mogoč celovit 
postopek pritožbe;

Or. en

Predlog spremembe 6
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. se strinja z evropskim varuhom, da je 
vodenje pregledne evidence del dobrega 
upravljanja, saj na primer omogoča, da 
varuh preveri, ali so bila njegova 
priporočila ustrezno upoštevana;

7. se strinja z evropskim varuhom, da je 
vodenje in posodabljanje pregledne 
evidence del dobrega upravljanja, saj na 
primer omogoča, da varuh preveri, ali so 
bila njegova priporočila ustrezno 
upoštevana;

Or. en

Predlog spremembe 7
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. prav tako meni, da je priporočljivo 
med postopki za ugotavljanje kršitev 
ohranjati stalno, jasno in dosledno 
korespondenco s pritožniki ter z varuhom 
človekovih pravic med njegovo preiskavo, 
ter da gre za pomembno sestavino dobre 
upravne prakse;

Or. en

Predlog spremembe 8
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja izjavo Komisije, da namerava 
izboljšati svojo prakso v zvezi s tem, da bi 
se izognila komunikacijskim zapletom, do 
kakršnih je prišlo v obravnavanem 
primeru;

8. pozdravlja izjavo Komisije, da namerava 
izboljšati svojo prakso glede obeh zadev, 
in sicer pisni dokumentaciji in izčrpne 
korespondence, da bi se izognila 
komunikacijskim zapletom, do kakršnih je 
prišlo v obravnavanem primeru;

Or. en

Predlog spremembe 9
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. jasno izraža, da niti Komisija, niti 
avstrijske oblasti pri izvedbi naknadne 
presoje vplivov na okolje, ki je temeljila 
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na postopku sui generis, ki je bil 
izpogajan ad hoc, niso kršile veljavne 
evropske zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je priporočljivo in v interesu 
vseh udeleženih strani, da v smislu dobre 
upravne prakse vodijo in posodabljajo
pisno dokumentacijo o postopkih, 
povezanih s preiskavami varuha;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da okoliščine, ki so privedle do 
pritožbe pri evropskem varuhu, sprožajo 
resne pomisleke glede izvajanja Direktive 
85/337 v državi članici, v tem primeru 
Avstriji;

11. meni, da okoliščine, ki so privedle do 
postopka Komisije za ugotavljanje kršitev 
in posledično pritožbe pri evropskem 
varuhu, sprožajo resne pomisleke glede 
izvajanja Direktive 85/337 v državi članici, 
v tem primeru Avstriji, v tistem času;
priznava, da je leta 2009 pregled 
avstrijskega zveznega zakona , ki je 
prenesel direktivo o presoji vplivov na 
okolje, med drugim upošteval ugotovitve 
obravnavanega postopka za ugotavljanje 
kršitev in tako na tem področju uskladil 
avstrijsko zakonodajo s pravom EU;
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Or. en

Predlog spremembe 12
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da bi morala imeti javnost v 
primerih, ko država članica ne izpolni 
osnovnih zahtev iz direktive o presoji 
vplivov na okolje, na voljo učinkovite 
pravne instrumente, da bi lahko zahtevala
preklic dovoljenja za izvedbo projektov,
vključno z možnostjo sodne prepovedi, da 
se prepreči nepopravljiva škoda, ki bi jo ti 
projekti lahko povzročili;

13. meni, da bi morala imeti javnost v 
primerih, ko je verjetno, da bo projekt kršil 
osnovne zahteve iz direktive o presoji 
vplivov na okolje, na voljo učinkovite 
pravne instrumente, da bi lahko od 
pristojnega organa za presojo vplivov na 
okolje zahtevala takojšnje pojasnilo v zvezi 
s skladnostjo projektov s predpisi EU, da 
se prepreči nepopravljiva škoda, ki bi jo ti 
projekti lahko povzročili;

Or. en

Predlog spremembe 13
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da obstoječa direktiva ne 
vsebuje zahtev glede nepristranskosti in 
pravičnosti organov, pristojnih za izdajo 
dovoljenj, in prav tako ne postavlja takšnih 
zahtev za organe, ki presojo vplivov na 
okolje izvajajo; meni, da je pregled 
direktive o presoji vplivov na okolje 
odlična priložnost, da se takšne zahteve 
uvedejo;

18. ugotavlja, da obstoječa direktiva ne 
vsebuje zahtev glede nepristranskosti in 
pravičnosti organov, pristojnih za izdajo 
dovoljenj, in prav tako ne postavlja takšnih 
zahtev za organe, ki presojo vplivov na 
okolje izvajajo; prav tako ugotavlja, da ne 
vsebuje določb o postopku, ki naj se 
uporabi, ko je projekt že končan ali je 
blizu dokončanju, ali o tem, kako bi lahko 
javnost, ki jo to zadeva, z jasnim in 
nebirokratskim postopkom nemudoma 
pridobila pojasnila od pristojnega organa 
za presojo vplivov na okolje o skladnosti 
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teh projektov, za katere je zelo verjetno, da 
kršijo temeljne določbe direktive o presoji 
vplivov na okolje, z določbami EU; zato 
meni, da je pregled direktive o presoji 
vplivov na okolje odlična priložnost, da se 
takšne zahteve in določbe uvedejo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da je ta primer pokazal, da so 
poleg ukrepov za izboljšanje določb 
direktive o presoji vplivov na okolje 
potrebni tudi jasnejši postopki za 
ugotavljanje kršitev, po možnosti s 
sprejetjem splošne uredbe o upravnem 
postopku za upravo EU;

19. meni, da je ta primer pokazal, da so 
poleg ukrepov za izboljšanje določb 
direktive o presoji vplivov na okolje 
potrebni tudi jasnejši postopki za 
ugotavljanje kršitev, po možnosti s 
sprejetjem splošne uredbe o upravnem 
postopku za upravo EU, s čimer bi se 
okrepi položaj pritožnika; meni, da bi bila 
taka uredba dobro sredstvo za pojasnitev 
obveznosti organov pri komunikaciji s 
pritožniki v postopku ugotavljanja kršitev 
ali z organi, ki predstavljajo evropske 
državljane, kot sta Odbor za peticije in 
varuh človekovih pravic, na primer z 
uvedbo obveznosti čim prejšnjega odziva 
na priporočila varuha človekovih pravic, 
da bi se izognili nepravilnim razlagam, 
kot se je zgodilo v obravnavanem 
primeru;

Or. en


