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Pozměňovací návrh 52
Peter Jahr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci.

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci.

Správní postupy jsou v mnoha případech 
příliš složité a zdlouhavé, což způsobuje 
zpoždění a zvýšení rizika pro ochranu 
životního prostředí. Jedním z cílů této 
směrnice je tedy zjednodušení 
a harmonizace postupů. Je třeba 
zohlednit, že je vhodné vytvořit jedno 
kontaktní místo, s cílem umožnit 
koordinované posuzování či společné 
postupy, je-li, například u přeshraničních 
případů, vyžadováno několik posouzení 
EIA, a také s cílem stanovit konkrétnější 
kritéria pro povinná posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 

(3) Je nezbytné změnit směrnici 
2011/92/EU za účelem posílení kvality 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
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zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož i 
strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci.

zjednodušení různých fází řízení a zvýšení 
soudržnosti a synergií s ostatními právními 
předpisy a politikami Unie, jakož 
i strategiemi a politikami vypracovanými 
členskými státy v oblastech spadajících do 
vnitrostátní pravomoci. Hlavním cílem 
změny této směrnice je její lepší provádění 
na úrovni členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Peter Jahr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V případě záměrů, které mohou mít 
přeshraniční vliv na životní prostředí, by 
dotčené členské státy měly zřídit jednotné 
kontaktní místo, kde budou rovnocenně 
zastoupeny, přičemž toto kontaktní místo 
by mělo být zodpovědné za všechny kroky 
řízení. Aby byl konečný záměr schválen, 
musí svůj souhlas vyjádřit všechny 
dotčené členské státy.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Peter Jahr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Přepracovaná směrnice 2011/92/EU 
by také měla zajistit lepší ochranu 
životního prostředí, účinnější využívání 
zdrojů a podporu udržitelného růstu 
v Evropě. Za tímto účelem je nezbytné 
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zjednodušit a harmonizovat předepsané 
postupy. 

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů a 
riziko katastrof, nabyly v tvorbě politik na 
významu, a měly by se proto rovněž stát 
důležitou součástí postupů posouzení a 
rozhodování, zejména u záměrů v oblasti 
infrastruktury.

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

(Netýká se českého znění)

Or. fr
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Pozměňovací návrh 58
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné a udržitelné 
využívání zdrojů, ochrana biologické 
rozmanitosti, boj proti změně klimatu a
předcházení riziku přírodních či člověkem 
způsobených katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu. Měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování u všech 
veřejných či soukromých záměrů, které 
mohou mít významný dopad na životní 
prostředí, zejména u záměrů v oblasti 
infrastruktury

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Peter Jahr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

(4) V posledním desetiletí otázky životního 
prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě 
politik na významu, a měly by se proto 
rovněž stát důležitou součástí postupů 
posouzení a rozhodování, zejména u 
záměrů v oblasti infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že Komise nestanovila 
pokyny pro uplatnění směrnice týkající se 
zachování historického a kulturního 
dědictví, navrhne seznam kritérií a 
ukazatelů s cílem zlepšit provádění 
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uvedené směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 a) I velmi pečlivé zohlednění kritérií 
týkajících se životního prostředí v každém 
záměru může mít negativní důsledky 
vzhledem ke složitosti postupů, 
prodlužujících se lhůt pro schválení a 
povolení jednotlivých etap, což de facto 
zvyšuje náklady, a může dokonce 
ohrožovat životní prostředí z důvodu příliš 
dlouhého trvání stavebních prací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 b) Otázky týkající se životního prostředí 
u záměrů v oblasti infrastruktury by 
neměly zastínit skutečnost, že záměr, ať 
už je jakýkoliv, bude mít vliv na životní 
prostředí a že je třeba se především 
zaměřit na poměr mezi užitečností záměru 
a jeho vlivem na životní prostředí.

Or. fr



PE510.694v02-00 8/68 AM\936912CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 62
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ve svém sdělení nazvaném „Plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje“ se 
Komise zavázala, že se v rámci revize 
směrnice 2011/92/EU bude zabývat i 
širšími otázkami účinného využívání 
zdrojů.

(5) Ve svém sdělení nazvaném „Plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje“ se 
Komise zavázala, že se v rámci revize 
směrnice 2011/92/EU bude zabývat i 
širšími otázkami účinného a udržitelného 
využívání zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úmluva Organizace spojených národů 
o biologické rozmanitosti (dále jen 
„úmluva“), jíž je Evropská unie smluvní 
stranou, vyžaduje, pokud je to možné a 
vhodné, posouzení významných 
negativních vlivů záměrů na biologickou 
rozmanitost, která je definována v článku 2 
úmluvy, s cílem tyto vlivy zamezit nebo 
minimalizovat. Toto předběžné posouzení 
vlivů by mělo přispět k dosažení hlavního 
cíle, který Unie přijala v roce 2010, jímž je 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace ekosystémových služeb do roku 
2020 a jejich obnova všude, kde je to 
možné.

(7) Úmluva Organizace spojených národů 
o biologické rozmanitosti (dále jen 
„úmluva“), jíž je Evropská unie smluvní 
stranou, vyžaduje posouzení významných 
negativních vlivů záměrů na biologickou 
rozmanitost, která je definována v článku 2 
úmluvy, s cílem tyto vlivy zamezit nebo 
minimalizovat. Toto předběžné posouzení 
vlivů by mělo přispět k dosažení hlavního 
cíle, který Unie přijala v roce 2010, jímž je 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace ekosystémových služeb do roku
2020 a jejich obnova všude, kde je to 
možné.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 64
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úmluva Organizace spojených národů 
o biologické rozmanitosti (dále jen 
„úmluva“), jíž je Evropská unie smluvní 
stranou, vyžaduje, pokud je to možné a 
vhodné, posouzení významných 
negativních vlivů záměrů na biologickou 
rozmanitost, která je definována v článku 2 
úmluvy, s cílem tyto vlivy zamezit nebo 
minimalizovat. Toto předběžné posouzení 
vlivů by mělo přispět k dosažení hlavního 
cíle, který Unie přijala v roce 2010, jímž je 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace ekosystémových služeb do roku 
2020 a jejich obnova všude, kde je to 
možné.

(7) Úmluva Organizace spojených národů 
o biologické rozmanitosti (dále jen 
„úmluva“), jíž je Evropská unie smluvní 
stranou, vyžaduje, pokud je to možné a 
vhodné, posouzení významných 
negativních vlivů záměrů na biologickou 
rozmanitost, která je definována v článku 2 
úmluvy, s cílem tyto vlivy zamezit nebo 
minimalizovat. Toto předběžné posouzení 
vlivů může přispět k dosažení hlavního 
cíle, který Unie přijala v roce 2010, jímž je 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace ekosystémových služeb do roku 
2020 a jejich obnova všude, kde je to 
možné.

Or. nl

Pozměňovací návrh 65
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Opatření přijatá s cílem vyloučit, snížit 
a pokud možno vyrovnat významné
negativní vlivy na životní prostředí by 
měla pomoci zabránit zhoršení kvality 
životního prostředí a čistému úbytku 
biologické rozmanitosti, a to v souladu se 
závazky Unie v souvislosti s úmluvou a cíli 
a opatřeními strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020.

(8) Opatření přijatá s cílem vyloučit
významné negativní vlivy na životní 
prostředí by měla pomoci zabránit zhoršení 
kvality životního prostředí a čistému 
úbytku biologické rozmanitosti, a to 
v souladu se závazky Unie v souvislosti 
s úmluvou a cíli a opatřeními strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Změna klimatu bude i nadále 
poškozovat životní prostředí a ohrožovat 
hospodářský rozvoj. Proto je třeba 
podporovat environmentální, sociální a 
ekonomickou stabilitu Unie tak, aby bylo 
možné účinně řešit změny klimatu na 
celém území Unie. Otázky přizpůsobení se 
změně klimatu a jejího zmírňování je 
třeba řešit v mnoha oblastech právních 
předpisů Unie.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 67
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Změna klimatu bude i nadále 
poškozovat životní prostředí a ohrožovat 
hospodářský rozvoj. Proto je třeba 
podporovat environmentální, sociální a 
ekonomickou stabilitu Unie tak, aby bylo 
možné účinně řešit změny klimatu na 
celém území Unie. Otázky přizpůsobení se 
změně klimatu a jejího zmírňování je třeba 
řešit v mnoha oblastech právních předpisů 
Unie.

(9) Změna klimatu bude i nadále 
představovat hrozbu pro životní prostředí a 
ohrožovat předvídatelnost hospodářského 
rozvoje. Proto je třeba podporovat 
environmentální, sociální a ekonomickou 
stabilitu Unie tak, aby bylo možné účinně 
řešit změny klimatu na celém území Unie. 
Otázky přizpůsobení se změně klimatu a 
jejího zmírňování je třeba řešit v mnoha 
oblastech právních předpisů Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 68
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Změna klimatu bude i nadále 
poškozovat životní prostředí a ohrožovat 
hospodářský rozvoj. Proto je třeba 
podporovat environmentální, sociální a 
ekonomickou stabilitu Unie tak, aby bylo 
možné účinně řešit změny klimatu na 
celém území Unie. Otázky přizpůsobení se 
změně klimatu a jejího zmírňování je třeba 
řešit v mnoha oblastech právních předpisů 
Unie.

(9) Změna klimatu bude i nadále 
poškozovat životní prostředí a ohrožovat 
hospodářský rozvoj. Proto je třeba 
podporovat environmentální, sociální a 
ekonomickou stabilitu Unie tak, aby bylo 
možné účinně řešit změny klimatu na 
celém území Unie. Otázky přizpůsobení se 
změně klimatu a jejího zmírňování je třeba 
řešit v mnoha oblastech právních předpisů 
Unie již nyní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici nepoužít, s výjimkou záměrů, 
jejichž jediným cílem je reakce na 
mimořádné situace ohrožující bezpečnost 
občanů, za podmínky, že Komise i dotčená 
veřejnost včas obdrží příslušné informace 
odůvodňující rozhodnutí, a za 
předpokladu, že byly zváženy veškeré další 
proveditelné možnosti.

Or. en
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Odůvodnění

V duchu přístupu navrhovatele stanoviska v PN 5 má tento pozměňovací návrh za cíl omezit 
výjimky ze směrnice na konkrétní a výjimečné naléhavé případy. Avšak pokud uznáme, že se 
tato směrnice uplatní v extrémních situacích, kdy jde o ochranu občanů a jsou zapotřebí 
rychlá rozhodnutí, nebylo by realistické nejprve vyžadovat u tohoto ustanovení povolení 
Komise, ale spíše následně zajistit povinné řádné odůvodnění daného případu a učiněných 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 70
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných, avšak jasně 
definovaných a vymezených případech 
nepoužít.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Peter Jahr

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít.
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V tomto ohledu tato směrnice zohlední 
ustanovení úmluvy z Espoo, která 
v případech přeshraničních záměrů 
ukládají zúčastněným státům povinnost 
poskytovat si navzájem informace a 
konzultovat. Pokud a kde to bude vhodné 
a možné, bude Komise v takových 
přeshraničních záměrech hrát aktivnější a 
podpůrnou úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při určování, zda záměr bude mít 
pravděpodobně významný vliv na životní 
prostředí, by příslušné orgány měly 
stanovit nejdůležitější kritéria, která je 
třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné 
informace, které mohou být případně 
k dispozici po dalším posuzování 
požadovaném na základě právních 
předpisů Unie, aby bylo možné účinně 
použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska 
je vhodné upřesnit obsah závěru 
zjišťovacího řízení, zejména pokud není 
požadováno posuzování vlivů na životní 
prostředí.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při určování, zda záměr bude mít 
pravděpodobně významný vliv na životní 
prostředí, by příslušné orgány měly
stanovit nejdůležitější kritéria, která je 
třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné 
informace, které mohou být případně 
k dispozici po dalším posuzování 
požadovaném na základě právních 
předpisů Unie, aby bylo možné účinně 
použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska 
je vhodné upřesnit obsah závěru 
zjišťovacího řízení, zejména pokud není
požadováno posuzování vlivů na životní 
prostředí.

(16) Při určování, zda záměr bude mít 
pravděpodobně významný vliv na životní 
prostředí, mohou příslušné orgány stanovit 
nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít 
v úvahu, a využít dodatečné informace, 
které mohou být případně k dispozici po 
dalším posuzování požadovaném na 
základě právních předpisů Unie, aby bylo 
možné účinně použít zjišťovací řízení.

Or. nl

Pozměňovací návrh 74
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při určování, zda záměr bude mít 
pravděpodobně významný vliv na životní 
prostředí, by příslušné orgány měly
stanovit nejdůležitější kritéria, která je 
třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné 
informace, které mohou být případně 
k dispozici po dalším posuzování 
požadovaném na základě právních 
předpisů Unie, aby bylo možné účinně 
použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska 
je vhodné upřesnit obsah závěru 
zjišťovacího řízení, zejména pokud není 
požadováno posuzování vlivů na životní 
prostředí.

(16) Při určování, zda záměr bude mít 
pravděpodobně významný vliv na životní 
prostředí, je třeba, aby příslušné orgány 
jasně a přesně stanovily nejdůležitější 
kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a 
využít dodatečné informace, které mohou 
být případně k dispozici po dalším 
posuzování požadovaném na základě 
právních předpisů Unie, aby bylo možné 
účinně a transparentně použít zjišťovací 
řízení. Z tohoto hlediska je vhodné upřesnit 
obsah závěru zjišťovacího řízení, zejména 
pokud není požadováno posuzování vlivů 
na životní prostředí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné 
orgány určily rozsah a míru podrobnosti 
informací týkajících se životního prostředí, 
jež mají být předloženy ve formě zprávy o 
vlivech na životní prostředí (určení rozsahu 
posuzování). Aby bylo možné zlepšit 
kvalitu posuzování a zjednodušit 
rozhodovací proces, je důležité stanovit na 
úrovni Unie kategorie informací, z nichž 
by příslušné orgány při uvedeném určování 
měly vycházet.

(17) Je třeba požadovat, aby příslušné 
orgány určily rozsah a míru podrobnosti 
informací týkajících se životního prostředí, 
jež mají být předloženy ve formě zprávy o 
vlivech na životní prostředí (určení rozsahu 
posuzování). Aby bylo možné zlepšit 
kvalitu posuzování, zefektivnit řízení a 
zjednodušit rozhodovací proces, je důležité 
stanovit na úrovni Unie kategorie 
informací, z nichž by příslušné orgány při 
uvedeném určování měly vycházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář), jako prostředek 
ke zlepšení kvality posuzování a způsob, 
jak umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Povinné zvážení alternativních řešení záměru ve zprávě poskytovatele o vlivech na životní 
prostředí může od oznamovatele vyžadovat značné úsilí navíc. Zejména určit alternativní 
řešení s nejnižším dopadem na životní prostředí vyžaduje pečlivé a časově náročné zkoumání 
záměrů, které nejsou v plánu a o souhlas s nimiž se nežádá.

Pozměňovací návrh 77
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného 
stavu životního prostředí bez provedení 
záměru (základní scénář), jako prostředek 
ke zlepšení kvality posuzování a způsob, 
jak umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
všech vhodných alternativních řešení 
týkajících se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
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(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, by měla obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

(18) Zpráva o vlivech záměru na životní 
prostředí, kterou má oznamovatel 
poskytnout, může obsahovat posouzení 
vhodných alternativních řešení týkajících 
se navrhovaného záměru, včetně 
pravděpodobného vývoje současného stavu 
životního prostředí bez provedení záměru 
(základní scénář), jako prostředek ke 
zlepšení kvality posuzování a způsob, jak 
umožnit začlenění ohledu na životní 
prostředí v rané fázi návrhu záměru.

Or. nl

Pozměňovací návrh 80
Nikolaos Chountis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Měla by být přijata opatření, která 
zajistí, že údaje a informace, jež jsou 
v souladu s přílohou IV směrnice 
2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na 
životní prostředí, jsou úplné a dostatečně 
vysoké kvality. Ve snaze vyloučit 
opakované posuzování by členské státy 

(19) Měla by být přijata opatření, která 
zajistí, že údaje a informace, jež jsou 
v souladu s přílohou IV směrnice 
2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na 
životní prostředí, jsou úplné a dostatečně 
vysoké kvality.
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měly zohlednit skutečnost, že posuzování 
vlivů na životní prostředí může být 
prováděno na různých úrovních a 
různými nástroji.

Or. en

Odůvodnění

S cílem posílit povinné začlenění alternativních řešení záměru do zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 81
Nikolaos Chountis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Aby byla zaručena úplnost, 
dostatečná kvalita a nezávislost zpráv o 
vlivech na životní prostředí, mělo by se 
zajistit, že tyto zprávy vypracují nezávislí, 
akreditovaní a technicky způsobilí 
odborníci objektivním způsobem na 
základě vědeckých poznatků a zcela 
nezávisle na oznamovateli a příslušných 
orgánech.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabezpečit nezávislost a profesionalitu odborníků a 
vyhnout se jakémukoliv ovlivňování.

Pozměňovací návrh 82
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S cílem zajistit transparentnost a 
odpovědnost je třeba požadovat, aby
příslušný orgán své rozhodnutí o vydání 
povolení pro záměr zdůvodnil a uvedl, že 
vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl, 
a příslušné získané informace.

(20) S cílem zajistit transparentnost a 
odpovědnost může příslušný orgán své 
rozhodnutí o vydání povolení pro záměr 
zdůvodnit a uvést, že vzal v úvahu 
výsledky jednání, která vedl, a příslušné 
získané informace.

Or. nl

Pozměňovací návrh 83
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S cílem zajistit transparentnost a 
odpovědnost je třeba požadovat, aby 
příslušný orgán své rozhodnutí o vydání 
povolení pro záměr zdůvodnil a uvedl, že 
vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl, 
a příslušné získané informace.

(20) S cílem zajistit transparentnost a 
odpovědnost je třeba požadovat, aby 
příslušný orgán své rozhodnutí o vydání 
povolení pro záměr podrobně a v plném 
rozsahu zdůvodnil a uvedl, že vzal v úvahu 
výsledky jednání, která vedl s dotčenou 
veřejností, a všechny příslušné získané 
informace. V případě, že tato podmínka 
nebyla řádně splněna, měla by mít 
dotčená veřejnost k dispozici opravný 
prostředek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Nikolaos Chountis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je třeba stanovit společné minimální 
požadavky pro monitorování významných 

(21) Je třeba stanovit společné minimální 
požadavky pro monitorování významných 
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negativních vlivů výstavby a provozu 
záměrů, aby bylo možné zajistit společný 
přístup ve všech členských státech a 
zajistit, že po zavedení zmírňujících a 
kompenzačních opatření žádné vlivy 
nebudou vyšší, než se původně 
předpokládalo. Toto monitorování by 
nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah 
monitorování podle jiných právních 
předpisů Unie.

negativních vlivů výstavby a provozu 
záměrů, aby bylo možné zajistit společný 
přístup ve všech členských státech a 
zajistit, že po zavedení zmírňujících a 
kompenzačních opatření žádné vlivy 
nebudou vyšší, než se původně 
předpokládalo. Toto monitorování by 
nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah 
monitorování podle jiných právních 
předpisů Unie. Jestliže monitorování 
ukazuje, že existují nepředvídané 
negativní vlivy, měla by být zajištěna 
vhodná náprava.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže monitorování ukáže, že existují negativní vlivy, oznamovatel nese zodpovědnost za 
přijetí nápravných opatření k vyřešení problému.

Pozměňovací návrh 85
Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 a) Zapojení veřejnosti do tohoto 
rozhodovacího procesu již v rané fázi je 
naprosto nezbytné, má-li být zajištěno, že 
rozhodovací orgán vezme v potaz názory a 
obavy, které mohou být pro tato 
rozhodnutí podstatné, čímž se zvýší 
zodpovědnost a transparentnost 
rozhodovacího procesu, zlepší se věcná 
kvalita rozhodnutí a zvýší se 
informovanost veřejnosti o otázkách 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek k pozměňovacímu návrhu 7 navrhovatele stanoviska obsahující zapojení veřejnosti 
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do procesu rozhodování již v rané fázi, aby se zajistila účinnost zapojení a pozitivní výsledek.

Pozměňovací návrh 86
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(27) Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány zároveň, včas a vhodným 
způsobem Radě.

Or. nl

Pozměňovací návrh 87
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Protože cíle této směrnice, to jest 
zajistit vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví zavedením 
minimálních požadavků na posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí, nemůže 
být uspokojivě dosaženo členskými státy, a 
může ho být proto z důvodu rozsahu, 
závažnosti a přeshraniční povahy otázek 
ochrany životního prostředí, které je třeba 
řešit, lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(28) Protože cíle této směrnice, to jest 
zajistit vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví zavedením 
minimálních požadavků na posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí, nemůže 
být uspokojivě dosaženo členskými státy, a 
může ho být proto z důvodu rozsahu, 
závažnosti a přeshraniční povahy otázek 
ochrany životního prostředí, které je třeba 
řešit, lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Protože cíle této směrnice, to jest 
zajistit vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví zavedením 
minimálních požadavků na posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí, nemůže 
být uspokojivě dosaženo členskými státy, a 
může ho být proto z důvodu rozsahu, 
závažnosti a přeshraniční povahy otázek 
ochrany životního prostředí, které je třeba 
řešit, lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(28) Protože cíle této směrnice, to jest 
zajistit vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí, lidského zdraví a kvality života 
zavedením minimálních požadavků na 
posuzování vlivů záměrů na životní 
prostředí, nemůže být uspokojivě dosaženo 
členskými státy, a může ho být proto 
z důvodu rozsahu, závažnosti a 
přeshraniční povahy otázek ochrany 
životního prostředí, které je třeba řešit, lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s doplněním PN 9 navrhovatele stanoviska řadí tento pozměňovací návrh kvalitu 
života za lidské zdraví v rámci logického vyjmenování cílů.

Pozměňovací návrh 89
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – point 1 – point a
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 „—provádění stavebních nebo 
demoličních prací nebo výstavba jiných 
zařízení nebo děl,“

„— provádění stavebních prací nebo 
výstavba jiných zařízení nebo děl,

- provádění demoličních prací na stavbě, 
zařízení či dílech,

- jiné zásahy do přírodního prostředí a 
krajiny včetně těch, které se týkají těžby 
nerostných surovin“.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo ustanovení v souladu s judikaturou ESD, je třeba vyjasnit, že posouzení EIA se 
vyžaduje pro demolici či vyřazení z provozu až v době, kdy se o demolici uvažuje. Je nutné 
odstranit skutečnost, že původní posouzení vlivů na životní prostředí pro realizaci výstavby již 
obsahuje povinnost poskytnout informace o budoucím vyřazení z provozu, které může (nebo 
nemusí) nastat v horizontu 30 let.  Potřebné informace by v rané fázi nebylo možné 
poskytnout.

Pozměňovací návrh 90
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
c) „povolením“ rozhodnutí příslušného 
orgánu nebo orgánů, které opravňuje 
oznamovatele zahájit záměr, aniž je 
dotčeno právo na včasné přezkoumání 
soudem v souladu s ustanovením článku 
11.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit původní znění směrnice 2011/92/EU týkající 
se „povolení“, aby se zajistilo, že záměr bude zahájen, teprve až ho povolí příslušné orgány a 
za předpokladu, že v dané věci neprobíhá žádné soudní řízení.

Pozměňovací návrh 91
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. fa a fb (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:

b) v odstavci 2 se doplňují nové definice, 
které znějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„posuzováním vlivů na životní prostředí“ 
proces vypracování zprávy o vlivech na 
životní prostředí, projednávání (včetně 
projednávání s dotčenou veřejnosti a 
orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), posouzení příslušným orgánem 
zohledňující zprávu o vlivech na životní 
prostředí a výsledky jednání v 
povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.“

„posuzováním vlivů na životní prostředí“ 
proces vypracování zprávy o vlivech 
veřejného či soukromého záměru na 
životní prostředí vypracovaný odborníkem 
nezávislým na příslušném orgánu i na 
oznamovateli, povinné projednávání 
(včetně projednávání s dotčenou veřejnosti 
a orgány působícími v oblasti životního 
prostředí), zohlednění zprávy o vlivech na 
životní prostředí a výsledků jednání 
v povolovacím řízení, jakož i poskytování 
informací o rozhodnutí v souladu s články 
5 až 10.“
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Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„společnými řízeními“, v rámci 
společného řízení vydá příslušný orgán 
jedno posouzení vlivů na životní prostředí, 
v němž se sloučí posouzení jednoho nebo 
více orgánů, aniž jsou dotčena jiná 
ustanovení jiných příslušných právních 
předpisů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b –
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„zjednodušením“ snížení počtu 
formulářů, zavedení společných řízení a 
koordinačních nástrojů za účelem 
sloučení posouzení vypracovávaných 
dotčenými orgány. Zjednodušením se dále 
rozumí zavedení sdílených kritérií, 
zkrácení lhůt pro podávání zpráv a 
posílení objektivních a vědeckých 
hodnocení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b –
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„nezávislým“ takový odborník, jenž je 
schopen zajistit technickou/vědeckou 
objektivitu, aniž by přijímal pokyny od 
příslušného orgánu, oznamovatele a/nebo 
vnitrostátních, regionálních či místních 
orgánů či se jimi nechal ovlivňovat.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s PN 13 navrhovatele stanoviska, který odkazuje na vnitrostátní orgány, přičemž 
používá obecnější terminologii, jež může lépe vyhovovat různým správním strukturám 
jednotlivých členských států, a také s uvedením orgánů na regionální a místní úrovni, jelikož 
právě tam se příslušná rozhodnutí často přijímají.

Pozměňovací návrh 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – bod 1 (nový)2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„posouzením vizuálního dopadu“: 
vizuálním dopadem se rozumí pozitivní 
(zlepšení) či negativní (zhoršení) změna 
vzhledu zastavěné či přírodní krajiny a 
městských oblastí v důsledku rozvoje. 
Posouzení vizuálního dopadu se týká také 
zboření chráněných staveb nebo staveb 
majících strategickou úlohu pro tradiční 
vzhled místa či krajiny. Zahrnuje zjevnou 
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změnu geologické topografie a jakoukoliv 
další překážku, jako jsou například 
budovy či zdi, které brání výhledu do 
přírody a narušují harmonii krajiny. 
Vizuální dopad se posuzuje zejména 
z kvalitativního hlediska, s ohledem na 
člověka a jeho interakci s krajinou a na 
hodnotu, kterou to určitému místu přináší 
(genius loci).

Or. en

Odůvodnění

Vizuální dopad je zásadní například v případě pobřeží.

Pozměňovací návrh 97
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c
2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit.

3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit za 
předpokladu, že řádně posoudily jiné 
proveditelné alternativy a své konečné 
rozhodnutí Komisi odůvodní.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na PN 17 navrhovatele stanoviska a PN 1 z tohoto souboru chce tento 
pozměňovací návrh zabránit zneužívání výjimek z této směrnice týkajících se obrany státu či 
ochrany občanů v případě mimořádných událostí. Avšak v možných extrémních situacích 
ochrany občanů, kdy by mělo dojít k použití této směrnice a kdy je zapotřebí činit včasná 
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rozhodnutí, je stěží možné zaručit konzultaci s veřejností. Místo toho se zdá vhodné případ a 
rozhodnutí řádně odůvodnit Komisi v povinném následném vysvětlení. 

Pozměňovací návrh 98
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – návětí
2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje
tímto:

2) V článku 2 se odstavce 3 a 4 nahrazují
tímto: 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke změně a rozšíření čl. 2 odst. 3 směrnice 2011/92/EU v návrhu Komise se 
navrhuje ve stávajícím znění směrnice potlačit čl. 2 odst. 4.

Pozměňovací návrh 99
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry – včetně těch s 
přeshraničním dopadem –, u nichž je 
povinnost provést posouzení vlivů na 
životní prostředí dána současně touto 
směrnicí i jinými právními předpisy Unie, 
se mohou uplatnit koordinovaná nebo 
společná řízení, která splňují požadavky 
příslušných právních předpisů Unie.

Or. en
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Odůvodnění

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Pozměňovací návrh 100
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – point 2
2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na záměry, u nichž je povinnost provést 
posouzení vlivů na životní prostředí dána 
současně touto směrnicí i jinými právními 
předpisy Unie, se uplatní koordinovaná 
nebo společná řízení, která splňují 
požadavky příslušných právních předpisů 
Unie.

3. Na záměry – včetně těch s 
přeshraničním dopadem –, u nichž je 
povinnost provést posouzení vlivů na 
životní prostředí dána současně touto 
směrnicí i jinými právními předpisy Unie, 
se uplatní koordinovaná nebo společná 
řízení, která splňují všechny požadavky 
příslušných právních předpisů Unie. 
Uplatní se nejpřísnější právní předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o stejný pozměňovací návrh, jako je PN 19 navrhovatele stanoviska, s upřesněním, 
že musí být splněny všechny požadavky různých příslušných právních předpisů Unie. Stejně 
jako původní pozměňovací návrh i tento obsahuje odkaz na přeshraniční účinek a na použití 
nejpřísnějších právních předpisů.

Pozměňovací návrh 101
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – point 3
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2011/92/EU
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo, lidské zdraví a 
biologickou rozmanitost, zejména s 
ohledem na druhy a stanoviště chráněné 
podle směrnice Rady 92/43/EHS(*) a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) obyvatelstvo a lidské zdraví;

Or. nl

Pozměňovací návrh 102
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – point 3
2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – point 3
2011/92/EU
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu; b) půdu, vodu, ovzduší a klima;

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení přímých a nepřímých vlivů záměru na změnu klimatu vyvolá velké potíže. Možný 
vliv na změnu klimatu je třeba posoudit na globálnější úrovni a ne na úrovni jednotlivých 
záměrů.

Pozměňovací návrh 104
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
2011/92/EU
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu;

c) hmotný majetek, kulturní dědictví a 
krajinu v souladu s článkem 3 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
2011/92/EU
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzájemné působení mezi faktory 
uvedenými v písmenech a), b) a c);

vzájemné působení mezi faktory 
uvedenými v písmenech a), b) a c) a 
rovněž kumulativní a přeshraniční vlivy 
těchto faktorů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Adina-Ioana Vălean
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a (nové)
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 2 se mění takto:
„2. S výhradou čl. 2 odst. 4 určí členské 
státy pro záměry uvedené v příloze II, 
zda záměr podléhá posouzení v souladu 
s články 5 až 10.
Oznamovatel si může zvolit, zda jeho 
záměry budou podléhat posouzení v 
souladu s články 5 až 10.
Členské státy provedou své určení na 
základě:
a) přezkoumání každého jednotlivého 
případu
nebo
b) prahových hodnot nebo kritérií 
stanovených členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být podpořena možnost, aby záměry podle přílohy II procházely přímo posouzením 
EIA, jelikož to může oznamovateli ušetřit čas a zároveň je zajištěna transparentnost.

Pozměňovací návrh 107
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. aa (nové)
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Za odstavec 2 se přidává nový 
odstavec, který zní:
„2a. Při stanovování prahových hodnot a 



AM\936912CS.doc 33/68 PE510.694v02-00

CS

kritérií při použití odstavce 2 musí členské 
státy usilovat o stanovení minimálních 
prahových hodnot a nepříliš omezujících 
kritérií, aby nebyl vyloučen žádný veřejný 
či soukromý záměr, který by mohl mít 
významný vliv na životní prostředí;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro záměry uvedené v příloze II 
oznamovatel poskytne informace o povaze 
projektu, jeho potenciálním vlivu na 
životní prostředí a o zamýšlených 
opatřeních s cílem zamezit a snížit 
významný vliv. Podrobný seznam 
informací, jež mají být poskytnuty, je 
upřesněn v příloze II.A.

Pro záměry uvedené v příloze II 
s výjimkou záměrů, které nesplňují 
příslušné prahové hodnoty či kritéria 
stanovená členským státem v souladu 
odst. 2 písm. b), poskytne oznamovatel 
informace o povaze projektu, jeho 
potenciálním významném vlivu na životní 
prostředí a o zamýšlených opatřeních 
s cílem zamezit a snížit významný vliv.

Or. en

Odůvodnění

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.
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Pozměňovací návrh 109
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého 
jednotlivého případu nebo stanovení 
prahových hodnot nebo kritérií pro účely 
odstavce 2 vezme příslušný orgán v úvahu 
kritéria pro výběr týkající se povahy a 
umístění záměru a jeho možného vlivu na 
životní prostředí. Podrobný seznam kritérií 
výběru, která mají být použita, je upřesněn 
v příloze III.“

4. Pro záměry uvedené v příloze II vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí. 
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Pozměňovací návrh 110
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
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2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr 
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí. 
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.“

4. Při přezkoumávání každého jednotlivého 
případu nebo stanovení prahových hodnot 
nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme 
příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr
týkající se povahy a umístění záměru a 
jeho možného vlivu na životní prostředí. 
Výsledek tohoto přezkoumání musí být 
zveřejněn a dotčená veřejnost musí mít 
možnost podat opravný prostředek.
Podrobný seznam kritérií výběru, která 
mají být použita, je upřesněn v příloze III.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2 na základě informací 
poskytnutých oznamovatelem a případně 
s ohledem na výsledky studií, předběžného 
ověřování či posouzení vlivů na životní 
prostředí, jež vyplývají z jiných právních 
předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 
2:

„5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavce 2, a to s přihlédnutím 
k informacím poskytnutým
oznamovatelem podle odstavce 3 a 
případně s ohledem na výsledky studií, 
předběžného ověřování či posouzení vlivů 
na životní prostředí, jež vyplývají z jiných 
právních předpisů Unie. Pokud příslušný 
orgán rozhodne, že není třeba vypracovat 
žádné posuzování vlivů na životní 
prostředí v souladu s články 5 až 10, pak 
se toto rozhodnutí zpřístupní veřejnosti. 
V jiném případě rozhodnutí podle 
odstavce 2:

Or. en
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Odůvodnění

Odkaz na prahové hodnoty nepřináší přidanou hodnotu a ustanovení je kvůli němu méně 
jasné. Je jasnější uvést, že pokud se posouzení vlivů na životní prostředí nepovažuje za nutné, 
toto rozhodnutí se zveřejní. Je třeba se vyhnout redundancím mezi určením rozsahu 
posuzování a procesem zjišťovacího řízení.

Pozměňovací návrh 112
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvede, jak byla zohledněna kritéria 
stanovená v příloze III;

a) uvede, která kritéria stanovená v příloze 
III byla zohledněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obsahuje popis zamýšlených opatření 
k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli 
významných vlivů na životní prostředí, 
pokud je rozhodnuto, že není třeba provést 
posouzení vlivů na životní prostředí podle 
článků 5 až 10;

obsahuje popis zamýšlených opatření 
k zamezení a prevenci jakýchkoli 
významných vlivů na životní prostředí, 
pokud je rozhodnuto, že není třeba provést 
posouzení vlivů na životní prostředí podle 
článků 5 až 10;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. 
V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

6. Příslušný orgán své rozhodnutí podle 
odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o 
povolení a za předpokladu, že oznamovatel 
předložil všechny potřebné informace. 
V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
nejvýše o tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu 
s články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
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kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

kapacitu a umístění projektu a povahu 
možného vlivu.

Or. en

Odůvodnění

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Pozměňovací návrh 116
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
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a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit 
na různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu a alternativní řešení 
navrhovaného záměru posouzená 
oznamovatelem. Podrobný seznam 
informací, jež mají být uvedeny ve zprávě 
o vlivech na životní prostředí, je upřesněn 
v příloze IV.“

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel 
prostřednictvím nezávislého 
akreditovaného odborníka vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
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zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí s ohledem na současné poznatky 
a metody posuzování, povahu, technickou 
kapacitu a umístění projektu, povahu 
možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

„1. Pokud musí být posouzení dopadu na 
životní prostředí provedeno v souladu s 
články 5 až 10, oznamovatel vypracuje 
zprávu o vlivech na životní prostředí. 
Zpráva o vlivech na životní prostředí musí 
být založena na požadavcích stanovených 
podle odstavce 2 tohoto článku a musí 
obsahovat informace, které lze důvodně 
vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o 
vlivech navrhovaného záměru na životní 
prostředí, včetně případného posouzení 
vizuálního dopadu, s ohledem na současné 
poznatky a metody posuzování, povahu, 
technickou kapacitu a umístění projektu, 
povahu možného vlivu, alternativní řešení 
navrhovaného záměru a rozhodnutí, do 
jaké míry je některé záležitosti (včetně 
hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na 
různých úrovních, a to i na úrovni 
plánování, nebo na základě jiných 
požadavků na posuzování. Podrobný 
seznam informací, jež mají být uvedeny ve 
zprávě o vlivech na životní prostředí, je 
upřesněn v příloze IV.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací stanovených 
v příloze IV, které musí oznamovatel podle 
odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o 
vlivech na životní prostředí. Zejména 
stanoví: 

Or. en

Odůvodnění

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Pozměňovací návrh 120
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 

2. Příslušný orgán po projednání s orgány 
uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s 
oznamovatelem stanoví rozsah a míru 
podrobnosti informací, které musí 
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oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí. Zejména stanoví:

oznamovatel podle odstavce 1 tohoto 
článku uvést ve zprávě o vlivech na životní 
prostředí, pokud o to provozovatel požádá.
Zejména stanoví:

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivé fáze řízení a jejich trvání; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – point 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) nutná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru, která posoudil 
oznamovatel;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
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2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vhodná alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu;

d) alternativní řešení vztahující se 
k navrhovanému záměru a jeho konkrétní 
povahu, včetně základní alternativy, 
s ohledem na vlivy na životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o stejný pozměňovací návrh jako PN 27 navrhovatele stanoviska, který dále 
obsahuje upřesnění, že studie základního scénáře (pravděpodobný vývoj daného prostředí bez 
provedení tohoto záměru) se začlení jako alternativa a poslouží jako měřítko pro určení 
očekávaného dopadu záměru.

Pozměňovací návrh 124
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace, které mají být předloženy 
s ohledem na zvláštní povahu konkrétního 
záměru nebo určitého druhu záměru;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Příslušný orgán se musí ujistit, že zprávu 
vypracovali či ověřili akreditovaní a
technicky kvalifikovaní odborníci uvedení 
v odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc akreditované a technicky 
kvalifikované odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Příslušný orgán může rovněž požádat o 
pomoc nezávislé odborníky uvedené v 
odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán 
může následně požádat oznamovatele 
o doplňující informace pouze tehdy, je-li 
tato žádost odůvodněna novými 
okolnostmi a pokud je příslušným orgánem 
řádně objasněna.

Or. en

Odůvodnění

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
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the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Pozměňovací návrh 127
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel může také usilovat o to, 
aby zprávu o vlivech na životní prostředí 
vypracovali nezávislí odborníci.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na externího a kvalifikovaného odborníka pro všechny informace týkající se 
životního prostředí přináší značné problémy: znemožní středním a velkým podnikům mít 
potřebnou interní odbornost a malé podniky to ekonomicky zlikviduje. Existuje obava, že pro 
některé záležitosti by „kvalifikovaní odborníci“ v některých zemích a/nebo ve společenstvích 
konzultantů vůbec nebyli k dispozici. „Nezávislým odborníkem“ se rozumí kvalifikovaná 
osoba či kvalifikovaný subjekt, který je nezávislý na dohledu a řídících pokynech těch, jejichž 
práci kontroluje.

Pozměňovací návrh 128
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí ověřili 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci a/nebo výbory odborníků z 

vypouští se
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jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 akreditovaní a technicky 
kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Pokud příslušnému orgánu pomáhali 
vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 
odst. 2 nezávislí odborníci, nesmí tytéž 
odborníky použít oznamovatel pro 
vypracování zprávy o vlivech na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.“

Podrobné podmínky využití a výběru 
nezávislých odborníků (např. požadovanou 
kvalifikaci, zadání hodnocení, udílení 
licencí a sankce v podobě zákazu výkonu 
činnosti) určí členské státy v souladu 
s ustanoveními odstavce 4.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy.

Podrobné podmínky využití a výběru 
akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu 
činnosti) určí členské státy. Evropská 
komise si vyhrazuje právo ověřit 
nezávislost těchto odborníků a řádný 
postup jejich výběru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b – návětí
2012/0297
Článek 7 a 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 7, který zní: b) doplňují se odstavce 7 a 8, které znějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o 
zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 
dnů; v takovém případě příslušný orgán
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.

Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o 
zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů. Ve výjimečných případech, pokud 
to vyžaduje povaha, složitost, umístění 
nebo velikost navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán tuto lhůtu pro konzultace 
prodloužit na celkovou dobu trvání 60 
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o 
zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.“

Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o 
zprávě o vlivech na životní prostředí 
uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 
30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
povaha, složitost, umístění nebo velikost 
navrhovaného záměru, může příslušný 
orgán tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 30
dnů; v takovém případě příslušný orgán 
uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto 
prodloužení.“

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Heinz K. Becker
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy bez ohledu na jakýkoliv 
probíhající konkrétní záměr, který je 
předmětem posouzení vlivů na životní 
prostředí, zajistí, aby veřejnost měla 
snadný a rychlý přístup ke kontaktním 
informacím na příslušný orgán 
odpovědný za výkon povinností 
stanovených touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnosti se tak zjednoduší možnost obrátit se na orgány, mimo jiné za účelem informovat se 
ještě před rozhodnutím o tom, zda se použijí články 5 až 10 této směrnice, o možných 
požadavcích plánovaného záměru a zda je třeba, aby budoucí projekt podléhal posuzování 
vlivů na životní prostředí. Veřejnost tak bude nepřetržitě informovaná a zapojená, což by 
mohlo zabránit situacím, kdy záměry, které by podle této směrnice měly podléhat posuzování 
vlivů na životní prostředí, toto řízení nepodstupují.

Pozměňovací návrh 136
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Aby se zajistilo účinné zapojení 
dotčené veřejnosti do rozhodovacího 
procesu, jak stanoví odstavec 4, musí 
příslušný orgán či orgány prokázat 
zohlednění připomínek a názorů 
předložených veřejností. Musí proběhnout 
skutečná diskuse a příslušný orgán či 
orgány musí odpovědět na všechny otázky 
dotčené veřejnosti.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shrnutí obdržených připomínek podle 
článků 6 a 7;

shrnutí obdržených připomínek, názorů, 
otázek a odpovědí podle článků 6 a 7;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů, které by mohly mít významné 
negativní vlivy přesahující hranice států, 
poskytne příslušný orgán informace, proč 
nebyly vzaty v úvahu připomínky, které 
obdržel dotčený členský stát během jednání 
vedených podle článku 7.

U projektů, které by mohly mít významné 
negativní vlivy přesahující hranice států, 
vezme příslušný orgán v úvahu 
připomínky, které obdržel dotčený členský 
stát během jednání vedených podle článku 
7.

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
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2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem posoudí, zda je třeba 
zprávu o vlivech na životní prostředí 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a 
projekt změnit tak, aby k těmto 
nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby 
byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších 
zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

2. Jestliže jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k 
závěru, že projekt bude mít významné 
negativní vlivy na životní prostředí, 
příslušný orgán co nejdříve a v úzké 
spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 
1 a s oznamovatelem posoudí, zda pro 
uvedený záměr povolení zamítnout nebo 
zda je třeba zprávu o vlivech na životní 
prostředí uvedenou v čl. 5 odst. 1 
přepracovat a projekt změnit tak, aby k 
těmto nepříznivým vlivům nedocházelo 
nebo aby byly omezeny, a zda je zapotřebí 
dalších zmírňujících nebo kompenzačních 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže uvádíme možnosti, které mají příslušné orgány v návaznosti na posouzení, jež určí 
významné negativní vlivy na životní prostředí, je vhodné zmínit, kromě stávajících možností, i 
možnost zamítnout povolení.

Pozměňovací návrh 140
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
zmírňujících nebo kompenzačních opatření 

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
případně obsahovalo opatření pro 
monitorování významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí během výstavby i 
provozu, aby bylo možné posoudit 
provádění a očekávanou účinnost 
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a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy.

zmírňujících nebo kompenzačních opatření 
a určit všechny nepředvídané nepříznivé 
vlivy a/nebo čistý úbytek biologické 
rozmanitosti a usnadnit přijetí 
nápravných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí. Zjištění tohoto 
monitorování se předloží příslušnému 
orgánu. Pokud je to vhodné, mohou se 
použít stávající opatření pro 
monitorování, která vyplývají z jiných 
právních předpisů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
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navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí.

navrhovaného záměru a významu jeho 
vlivů na životní prostředí. Zjištění učiněná 
při monitorování musí být předložena 
příslušnému orgánu a budou aktivně 
šířena v souladu se směrnicí 2003/4/ES.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o stejný pozměňovací návrh jako PN 33 navrhovatele stanoviska, obsahuje však 
upřesnění, že monitorování by mělo probíhat ve fázi výstavby a provozu a že v okamžiku, kdy 
příslušný orgán údaje shromáždí, musí zajistit jejich zveřejnění v souladu s ustanovením 
směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

Pozměňovací návrh 143
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to vhodné, mohou být použita 
stávající opatření pro monitorování, která 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie.

V případě, že monitorování ukáže, že 
existují významné nepředvídané 
nepříznivé dopady, je oznamovatel 
povinen přijmout nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 2 –pododstavec 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě, že monitorování ukáže, že 
existují nepředvídané nepříznivé dopady, 



PE510.694v02-00 54/68 AM\936912CS.doc

CS

je oznamovatel povinen přijmout 
nápravná opatření. Členské státy zajistí, 
aby byly vynucovány vnitrostátní právní 
předpisy a oznamovatelé, technicky 
kvalifikovaní odborníci a/nebo národní 
odborníci mohli podléhat trestům a/nebo 
sankcím v případě, kdy nepředvídané 
nepříznivé účinky na životní prostředí jsou 
výsledkem nedbalosti nebo závažného 
porušení akreditačních norem. Návrhy 
nápravných opatření předložené 
oznamovatelem musí být zpřístupněny 
veřejnosti a schváleny příslušným 
orgánem či orgány, které zajistí jejich 
naplňování.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o stejný pozměňovací návrh jako je PN 34 navrhovatele stanoviska, přičemž je 
zdůrazněna potřeba do vnitrostátních právních předpisů řádně zavést potenciální závazky a 
jejich řádné vymáhání.

Pozměňovací návrh 145
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
2011/92/EU
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
o další tři měsíce; v takovém případě musí 
příslušný orgán informovat oznamovatele o 
důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho 
rozhodnutí očekávat.

V závislosti na povaze, složitosti, umístění 
a velikosti navrhovaného záměru, může 
příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu 
nejvýše o tři měsíce; v takovém případě 
musí příslušný orgán informovat 
oznamovatele o důvodech prodloužení a 
dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.

Or. de
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Pozměňovací návrh 146
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom vhodným postupem uvědomí veřejnost 
a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této 
směrnice a zveřejnění tyto informace:

„1. Jakmile bylo povolení vydáno nebo 
zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o 
tom co nejdříve a nejpozději do 10 
pracovních dnů vhodným postupem 
uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 
odst. 1 této směrnice. Příslušný orgán 
nebo orgány zveřejní tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Je v zájmu oznamovatelů i veřejnosti, aby všechny správní postupy týkající se udělení 
povolení a různých možných následných kroků proběhly v co nejkratší lhůtě. 
Za tímto účelem by fáze sdělování informací měla mít jasně stanovený maximální časový 
limit.

Pozměňovací návrh 147
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) právo dotčené veřejnosti podniknout 
právní kroky podle článku 11.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby příslušné orgány informovaly dotčenou veřejnost o jejím právu věc z právního 
hlediska zpochybnit podle stávajícího článku 11 směrnice 2011/92/EU a aby za tímto účelem 
poskytly příslušné informace.
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Pozměňovací návrh 148
Victor Boştinaru

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dotčená veřejnost musí mít možnost 
právně zpochybnit poskytnuté informace a 
členský stát musí zajistit účinný opravný 
prostředek proti přijatému rozhodnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b
2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se
„3. Členské státy mohou rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace 
uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný 
orgán uzavře své posuzování vlivu záměru 
na životní prostředí.“

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je nejasné a nelze jednoznačně určit jeho význam ani důsledky. Jestliže je 
smyslem zveřejnit informace dříve, než bude konečné rozhodnutí sděleno oznamovateli, pak 
musí být toto ustanovení zrušeno. Taková ustanovení by mohla být zneužita za účelem 
korupce.



AM\936912CS.doc 57/68 PE510.694v02-00

CS

Pozměňovací návrh 150
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – návětí
2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 3 a a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: b) doplňují se nové odstavce 3, 4 a 5, které 
znějí:
4. Veřejnost může věc z právního hlediska 
zpochybnit, včetně toho, že může použít 
zdržovací žalobu, pokud jde o rozhodnutí 
o vydání povolení, a to tak, že zahájí 
soudní řízení v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a nejpozději ve lhůtě tří 
měsíců od data, kdy příslušný orgán řádně 
vydal oficiální rozhodnutí.
5. Příslušný orgán či orgány zajistí, aby 
záměry, k nimž již bylo vydáno povolení, 
nebyly zahájeny před uplynutím lhůty pro 
právní zpochybnění.

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 4 je v podstatě PN 37 jak ho navrhuje navrhovatel stanoviska s drobnými nuancemi 
týkajícími se souladu postupu s vnitrostátními právními předpisy a s povinností orgánů řádně 
zveřejnit své rozhodnutí. Odstavec 5 je výňatek z odůvodnění navrhovatele a jeho cílem je 
zajistit, aby záměry, přestože k nim již bylo vydáno povolení, nebyly zahájeny před uplynutím 
lhůty pro právní zpochybnění.

Pozměňovací návrh 151
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
2011/92/EU
Článek 9 a (nový)



PE510.694v02-00 58/68 AM\936912CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Za článek 9 se vkládá článek, který 
zní:
„9a) Členské státy zajistí, že se příslušný 
orgán či orgány při plnění povinností 
vyplývajících z této směrnice nedostanou 
do střetu zájmů ve smyslu jakéhokoliv 
právního předpisu, jenž se na ně 
vztahuje.“

Or. en

Odůvodnění

Toto posílí záruku objektivity a nestrannosti dotčených orgánů, což je jedno z poučení 
plynoucích ze zvláštní zprávy Evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu 
ze dne 14. května 2012 o rozšíření vídeňského letiště.  Komise v tomto případě oprávněně 
tvrdila, že jí chybí jakýkoliv právní základ, který by jí dal pravomoc zabývat se tvrzením 
občanů a Veřejného ochránce práv o zřejmém střetu zájmů příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 152
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Členské státy stanoví, v jaké fázi 
mohou být rozhodnutí, akty nebo 
nečinnost napadeny, a poskytnou 
možnost zpochybnit hmotněprávní nebo 
procesní zákonnost rozhodnutí, aktů nebo 
nečinnosti v souladu s odstavcem 1, 
včetně použití mechanismu zdržovacích 
žalob.“

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o další rozšíření původního znění směrnice 2011/92/EU. Je důležité dát veřejnosti 
maximální záruky, aby mohla právně zpochybnit zákonnost správních rozhodnutí –
z hmotněprávních i procesních důvodů –, ještě než bude záměr zahájen. Jednou z těchto 
záruk, jež mají zajistit, aby nedošlo k žádnému poškození životního prostředí, dokud soudy 
nepotvrdí zákonnost rozhodnutí, je mechanismus zdržovací žaloby.

Pozměňovací návrh 153
Peter Jahr

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 5 a a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Článek 11 se mění takto:
a) doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
„6) Členské státy mohou stanovit, že 
porušení procesních a formálních 
pravidel neovlivní zákonnost povolení za 
předpokladu, že rozhodnutí o vydání 
povolení by pravděpodobně bylo stejné i 
v případě, že by k jejich porušení nedošlo. 
Týká se to zejména:
a) případů, kde je touto směrnicí 
vyžadováno zapojení příslušných orgánů 
či veřejnosti, avšak jednotlivci a orgány 
neměli možnost se zapojit, přičemž 
dotčené zájmy byly nevýznamné či byly 
v rozhodnutí zohledněny;
b) informace podle čl. 9 odst. 1 jsou
neúplné; nebo
c) oznámení požadované podle této 
směrnice obsahovalo chyby, avšak účel, 
pro nějž bylo oznámení požadováno, byl 
přesto splněn.
Toto platí, aniž je dotčeno právo 
členských států zavést do svého 
vnitrostátního práva, že kromě formální 
chyby musí dojít i k porušení zákona.“
b) doplňuje se nový odstavec 7, který zní:
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„7) Členské státy mohou stanovit, že 
procesní úkony, které byly provedeny 
chybně, mohou být napraveny po přijetí 
rozhodnutí, pokud taková procesní chyba 
není závažná a nemá vliv na podstatu 
záměru. Členské státy zajistí, aby 
příslušné orgány v případě opravy 
procesního úkonu, v němž nastala chyba, 
přijaly nové rozhodnutí, jehož výsledek 
nemusí být shodný s předešlým 
rozhodnutím.“ 

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
2011/92/EU
Článek 12a a článek 12b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vkládají se nové články 12a a 12b, 
které znějí:

vypouští se

„Článek 12a
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 12b, 
pokud jde o kritéria výběru uvedená 
v příloze III a informace uvedené 
v přílohách II.A a IV, s cílem přizpůsobit 
je vědeckému a technickému pokroku.
Článek 12b
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínky 
stanovené v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
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přenesení pravomoci uvedené v článku 
12a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 12a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. en

Odůvodnění

Jestliže by podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, jak navrhuje Komise, měla 
být hodnotící kritéria (stanovená v přílohách IIa, III a IV) povinná a stejná pro všechny, pak 
by svěření pravomocí Komisi (článek 12 a) nebylo vhodným nástrojem ke změně těchto příloh. 
V takovém případě by zmíněná kritéria tvořila významnou součást směrnice a měla být 
pozměňována pouze řádným legislativním postupem. Je třeba buď přehodnotit použití aktů 
v přenesené pravomoci, nebo musí být kritéria uvedená v přílohách pouze orientační.

Pozměňovací návrh 155
Ana Miranda

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. -1 (nový)
2011/92/EU
Příloha I – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V příloze I se vkládá nový odstavec, 
který zní:
4a. Povrchové doly a podobné povrchové 
těžební činnosti.

Or. en

(Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu automaticky odstraňuje formulaci „povrchová těžba“ 
z odst. 2 písm. a) (TĚŽEBNÍ PRŮMYSL) přílohy II směrnice 2011/92/EU).

Odůvodnění

Záměry související s těmito činnostmi mají již z povahy činností znečišťující vliv na půdu, 
vodu a vzduch, a proto by měly automaticky procházet posouzením vlivů na životní prostředí, 
a měly by tedy být zahrnuty do přílohy I této směrnice. 

Pozměňovací návrh 156
Roger Helmer

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. -1 (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II – odst. 2 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V příloze II odst. 2 písm. d) se vkládá 
nový bod, který zní:
„iv) vrt za účelem průzkumu a posouzení 
kvality ropy a/nebo zemního plynu 
zachycených ve skalních útvarech.“

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné pokročit v těžbě břidlicového plynu a břidličné ropy, měly by být zkušební 
vrty podléhat pouze regulačním opatřením v příloze II. Těžba břidlicového plynu a břidličné 
ropy automaticky spadá pod stávající článek 14 přílohy I: „Těžba ropy a zemního plynu ke 
komerčním účelům, pokud denní vytěžené množství přesahuje 500 tun v případě ropy a 
500 000 metrů krychlových v případě plynu.“
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Pozměňovací návrh 157
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. -1 (nový)
2011/92/EU
Příloha II – odst. 2 – písm. d – bod iii a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V příloze II odst. 2 písm. d) se vkládá 
nový bod, který zní:
„iv) průzkum ropy a/nebo zemního plynu 
zachycených ve vrstvě břidlice nebo jiných 
sedimentárních horninových útvarů 
s podobně nízkou či nižší propustností a 
porézností,“

Or. en

Odůvodnění

Zmínka o břidlicovém plynu v příloze II vyjasňuje povinnosti pro průzkumné činnosti týkající 
se břidlicového plynu v souladu s dokumentem Komise „pokyny Komise k uplatňování 
směrnice 85/337/EHS na projekty spojené s výzkumem a těžbou nekonvenčních uhlovodíků“ 
(prosinec 2011). Nabízí také konkrétní právní reakci na usnesení Evropského parlamentu 
2011/2309 z listopadu roku 2012, v němž Evropský parlament požádal o poskytnutí 
přesnějších, aktuálnějších a úplnějších vědeckých údajů o břidlicovém plynu, což je možné, 
pouze pokud bude povolen průzkum břidlicového plynu.

Pozměňovací návrh 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1
2011/92/EU
Příloha II.A – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis fyzikální povahy záměru jako 
celku, včetně případně jeho podzemní 
části, během výstavby a provozu;

a) popis fyzikální povahy záměru jako 
celku, včetně případně jeho podpovrchové
a podzemní části, během výstavby a 
provozu, včetně demolice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 1
2011/92/EU
Příloha II A – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis umístění projektu, zejména
s ohledem na ekologickou citlivost 
geografických oblastí, které by mohly být 
zasaženy.

popis umístění projektu s ohledem na 
ekologickou citlivost geografických 
oblastí, které by mohly být zasaženy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rizika přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem a riziko nehod, 
zejména s ohledem na hydromorfologické 
změny, použité látky nebo technologie 
nebo živé organismy, na konkrétní 
povrchové a podpovrchové podmínky nebo 
alternativní využití a na pravděpodobnost 
nehod nebo katastrof a možnost ohrožení 
záměru těmito riziky;

(f) rizika přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem a riziko nehod, 
zejména s ohledem na hydromorfologické 
změny, použité látky nebo technologie 
nebo živé organismy, na konkrétní 
povrchové a podpovrchové podmínky nebo 
proveditelné alternativní využití a na 
pravděpodobnost nehod nebo katastrof a 
možnost ohrožení záměru těmito riziky;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) vlivy záměru na životní prostředí, 
zejména na půdu (rozšiřování osídlených 
oblastí – zábor půdy, organickou hmotu, 
erozi, utužování nebo zakrývání), vodu 
(množství a jakost), ovzduší a biologickou 
rozmanitost (kvalitu a množství populace a 
degradaci a fragmentaci ekosystémů);

j) vlivy záměru na životní prostředí, 
zejména na půdu (rozšiřování osídlených 
oblastí – zábor půdy, organickou hmotu, 
erozi, utužování nebo zakrývání), vodu 
(množství a jakost), případně podzemní,
ovzduší a biologickou rozmanitost (kvalitu 
a množství populace a degradaci a 
fragmentaci ekosystémů);

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stávající a plánovaný způsob využití 
půdy, včetně záboru a fragmentace půdy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 2 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) horské a zalesněné oblasti; vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 2 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) přírodní rezervace a parky, stálé 
pastviny a zemědělské oblasti s vysokou 
přírodní hodnotou;

iv) přírodní rezervace a parky a 
zemědělské oblasti s vysokou přírodní 
hodnotou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 2 – písm. c – bod viii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ix) oblasti či místa chránění 
vnitrostátními či regionálními právními 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha III – odst. 2 – písm. c – bod viii b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) seizmické oblasti či oblasti s vysokým 
rizikem přírodní katastrofy.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha IV – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis fyzikální povahy záměru jako 
celku, včetně případně jeho podzemní 
části, a požadavky na využívání vody a 
půdy během výstavby a provozu;

a) popis fyzikální povahy záměru jako 
celku, včetně případně jeho podzemní 
části, a požadavky na využívání vody a 
půdy během výstavby a provozu a 
případně demolice.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Popis technických, místních nebo jiných 
aspektů (např. pokud jde o návrh záměru, 
technickou kapacitu, velikost a rozsah) 
zvažovaných alternativních řešení, včetně 
stanovení řešení, které má nejmenší vliv 
na životní prostředí, a uvedení hlavních 
důvodů výběru s přihlédnutím k vlivům na 
životní prostředí.

2. Popis technických, místních nebo jiných 
aspektů (např. pokud jde o návrh záměru, 
technickou kapacitu, velikost a rozsah) 
zvažovaných alternativních řešení;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Příloha 1 – odst. 2
2011/92/EU
Příloha IV – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Popis aspektů životního prostředí, které 
by mohly být navrhovaným záměrem 
významně zasaženy, zejména obyvatelstva, 
lidského zdraví, fauny, flóry, biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb, 
které poskytuje, půdy (záboru půdy, 
organické hmoty, eroze, utužování a 
zakrývání), vody (množství a jakosti), 
ovzduší, klimatických faktorů, změny 
klimatu (emise skleníkových plynů, včetně 
emisí z využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví, potenciálu 
zmírnění, vlivů souvisejících 
s přizpůsobením, jestliže projekt bere 
v úvahu rizika spojená se změnou 
klimatu), hmotného majetku, kulturního 
dědictví, včetně architektonického a 
archeologického, a krajiny; tento popis by 
měl zahrnovat vzájemné vztahy mezi 
uvedenými faktory, stejně jako vystavení, 
zranitelnost a odolnost těchto faktorů vůči 
rizikům přírodních katastrof a katastrof 
způsobených člověkem.

4. Popis aspektů životního prostředí, které 
by mohly být navrhovaným záměrem 
významně zasaženy;

Or. fr


