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Pakeitimas 52
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Daugeliu atveju administracinės 
procedūros tapo per sudėtingos ir ilgos, 
dėl jų atsiranda vėlavimų ir sukuriama 
papildoma rizika aplinkos apsaugai. 
Atsižvelgiant į tai, vienas iš direktyvos 
tikslų yra procedūrų supaprastinimas ir 
suderinimas. Turi būti atsižvelgiama į 
tinkamumą sukurti vieną langelį, kad 
būtų galima suderintai vykdyti vertinimą 
arba bendras procedūras, kai 
reikalaujama atlikti kelis PAV, pvz., 
viešųjų projektų atveju, taip pat nustatyti 
konkretesnius privalomų vertinimų 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 53
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant pagerinti poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros kokybę, 

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

racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir 
padidinti suderinamumą ir sinergiją su 
kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių 
politika, taip pat su valstybių narių 
suformuotomis strategijomis ir politika 
nacionalinės kompetencijos srityse, būtina 
iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES; 
Galutinis šios direktyvos keitimo tikslas 
yra pasiekti efektyvesnį įgyvendinimą 
valstybių narių lygiu.

Or. fr

Pakeitimas 54
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) projektų, galinčių turėti 
tarpvalstybinį poveikį aplinkai, atveju 
susijusios valstybės narės turėtų sukurti 
bendrą vieną langelį, kuriame joms būtų 
vienodai atstovaujama ir kuris būtų 
atsakingas už visus procedūros etapus. 
Kad projektas būtų galutinai patvirtintas, 
turi būti gautas visų susijusių valstybių 
narių pritarimas;

Or. de

Pakeitimas 55
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) iš dalies pakeista Direktyva 
2011/92/ES taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad Europoje būtų gerinama 
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apsaugos aplinka, didinamas išteklių 
naudojimo efektyvumas ir remiamas 
tvarus augimas. Tuo tikslu būtina 
supaprastinti ir suderinti taikomas 
procedūras;

Or. de

Pakeitimas 56
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 57
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 58
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) per pastarąjį dešimtmetį padidėjo
aplinkos klausimų, tokių kaip išteklių 
naudojimo efektyvumas ir tvarumas,
biologinės įvairovės apsauga, klimato 
kaita ir gamtinių ir žmogaus sukeltų
nelaimių rizika, svarba formuojant politiką. 
Jie turėtų būti esminiai vertinimo ir 
sprendimų, dėl visų viešųjų ar privačių 
projektų, kurie gali daryti didelį poveikį 
aplinkai, ypač dėl infrastruktūros projektų, 
priėmimo procesų vykdant bet kokius 
valstybinius ar privačius pro elementai;

Or. fr

Pakeitimas 59
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) per pastarąjį dešimtmetį aplinkos 
klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo 
efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato 
kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant 
politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti 
esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl 
infrastruktūros projektų, priėmimo procesų 
elementai.
Kadangi Komisija nenustatė direktyvos 
taikymo istorijos ir kultūros paveldui 
gairių, Komisija pasiūlo kriterijų ir 
nuorodų sąrašą siekiant geresnio 
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direktyvos įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 60
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) gali būti, kad pabrėžiant, kad vykdant 
visus projektus reikia labiau atsižvelgti į 
aplinkos kriterijus, gali būti pasiekiama 
atvirkštinių rezultatų, jei dėl to 
procedūros tampa sudėtingesnės ir 
pailgėja laikas, kurio reikia kiekvienam 
etapui leisti ir patvirtinti. Tai gali 
padidinti išlaidas ir net savo ruožtu sukelti 
pavojų aplinkai, jei ilgai užtrunka 
užbaigti infrastruktūros projektus. 

Or. fr

Pakeitimas 61
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr
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Pakeitimas 62
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 63
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Jungtinių Tautų biologinės įvairovės 
konvencijoje (toliau – Konvencija), kurios 
šalis yra Europos Sąjunga, reikalaujama 
įvertinti (kiek įmanoma ir tikslinga)
projektų žymų neigiamą poveikį biologinei 
įvairovei, kaip apibrėžta Konvencijos 2 
straipsnyje, kad to poveikio būtų galima 
išvengti ar jį sumažinti iki minimumo. 
Toks išankstinis poveikio vertinimas turėtų 
padėti pasiekti 2010 m. iškeltą Sąjungos 
pagrindinį tikslą – iki 2020 m. sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemos 
funkcijų blogėjimą ir jas kuo labiau atkurti;

(7) Jungtinių Tautų biologinės įvairovės 
konvencijoje (toliau – Konvencija), kurios 
šalis yra Europos Sąjunga, reikalaujama 
įvertinti projektų žymų neigiamą poveikį 
biologinei įvairovei, kaip apibrėžta 
Konvencijos 2 straipsnyje, kad to poveikio 
būtų galima išvengti ar jį sumažinti iki 
minimumo. Toks išankstinis poveikio 
vertinimas turėtų padėti pasiekti 2010 m. 
iškeltą Sąjungos pagrindinį tikslą – iki 
2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir ekosistemos funkcijų blogėjimą 
ir jas kuo labiau atkurti;

Or. fr

Pakeitimas 64
Daniël van der Stoep
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Jungtinių Tautų biologinės įvairovės 
konvencijoje (toliau – Konvencija), kurios 
šalis yra Europos Sąjunga, reikalaujama 
įvertinti (kiek įmanoma ir tikslinga) 
projektų žymų neigiamą poveikį biologinei 
įvairovei, kaip apibrėžta Konvencijos 2 
straipsnyje, kad to poveikio būtų galima 
išvengti ar jį sumažinti iki minimumo. 
Toks išankstinis poveikio vertinimas turėtų
padėti pasiekti 2010 m. iškeltą Sąjungos 
pagrindinį tikslą – iki 2020 m. sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemos 
funkcijų blogėjimą ir jas kuo labiau atkurti;

(7) Jungtinių Tautų biologinės įvairovės 
konvencijoje (toliau – Konvencija), kurios 
šalis yra Europos Sąjunga, reikalaujama 
įvertinti (kiek įmanoma ir tikslinga) 
projektų žymų neigiamą poveikį biologinei 
įvairovei, kaip apibrėžta Konvencijos 2 
straipsnyje, kad to poveikio būtų galima 
išvengti ar jį sumažinti iki minimumo. 
Toks išankstinis poveikio vertinimas 
galėtų padėti pasiekti 2010 m. iškeltą 
Sąjungos pagrindinį tikslą – iki 2020 m. 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
ekosistemos funkcijų blogėjimą ir jas kuo 
labiau atkurti;

Or. nl

Pakeitimas 65
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) priemonės, kurių imamasi siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio 
aplinkai, jį sušvelninti ir, jei galima, 
kompensuoti, turėtų padėti išvengti 
aplinkos kokybės blogėjimo ir grynųjų 
biologinės įvairovės nuostolių, laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų pagal Konvenciją 
ir ES biologinės įvairovės strategijoje iki 
2020 m. numatytų tikslų bei veiksmų;

(8) priemonės, kurių imamasi siekiant 
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio 
aplinkai, turėtų padėti išvengti aplinkos 
kokybės blogėjimo ir grynųjų biologinės 
įvairovės nuostolių, laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų pagal Konvenciją ir ES 
biologinės įvairovės strategijoje iki 
2020 m. numatytų tikslų bei veiksmų;

Or. fr

Pakeitimas 66
Daniël van der Stoep
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 67
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 68
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 69
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms tos direktyvos netaikyti visų pirma 
projektams, kurių vienintelis tikslas –
atsakas civilinių avarijų atveju, su sąlyga, 
kad Komisijai ir suinteresuotai 
visuomenei laiku būtų pateikta tinkama 
informacija ir kad būtų apsvarstytos visos 
kitos įmanomos alternatyvos;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis nuomonės referento požiūrio, išreikšto 5 pakeitime, šiuo pakeitimu siekiama nuo 
direktyvos nukrypti leidžiančias nuostatas apriboti konkrečiais ir išimtiniais avarijų atvejais. 
Tačiau pripažįstant, kad su civiline sauga susijusių avarijų atvejais, kai svarbu laiku priimti 
sprendimus, būtų nerealistiška reikalauti, kad būtų suteiktas išankstinis Komisijos leidimas, 
verčiau reikėtų užtikrinti, kad vėliau būtų privaloma tinkamai pagrįsti veiksmus ir priimtus 
sprendimus.
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Pakeitimas 70
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 71
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Todėl direktyvoje atsižvelgiama į Espo 
konvencijos nuostatas, pagal kurias 
tarpvalstybinių projektų atvejais 
dalyvaujančios valstybės privalo 
informuoti viena kitą ir tarpusavyje 
konsultuotis. Tokiuose tarpvalstybiniuose 
projektuose, kai tinkama ir įmanoma, 
Komisija vaidina aktyvesnį ir taikinimo 
vaidmenį.

Or. en
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Pakeitimas 72
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 73
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) kad atrankos procedūra būtų 
veiksmingai taikoma, kompetentingos 
institucijos gali nustatyti svarbiausius 
kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti 
sprendžiant, ar tikėtina, kad bus daromas 
reikšmingas poveikis aplinkai, ir naudotis 
papildoma informacija, kuri galbūt buvo 
parengta atliekant kitus pagal Sąjungos 
teisės aktus reikalaujamus vertinimus.
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Or. nl

Pakeitimas 74
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 76
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Užsakovui dėl prievolės projekto aplinkos ataskaitoje apsvarstyti alternatyvas projektui gali 
prireikti didelių papildomų pastangų. Visų pirma, nustatant alternatyvas, darančias 
mažiausią poveikį aplinkai, reikia kruopščiai išnagrinėti projektus, kurie neplanuojami ir 
kuriems suteikti pritarimą nebuvo prašyta, ir tam reikia daug laiko.

Pakeitimas 77
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) projekto aplinkos ataskaita, kurią turi 
pateikti užsakovas, turėtų apimti su 
siūlomu projektu susijusių pagrįstų 
alternatyvų;
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klausimus ankstyvuoju projekto rengimo 
etapu;

Or. fr

Pakeitimas 78
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 79
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 80
Nikolaos Chountis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad 
pagal Direktyvos 2011/92/ES IV priedą 
aplinkos ataskaitose pateikiami duomenys 
ir informacija būtų išsamūs ir pakankamai 
geros kokybės. Siekdamos išvengti 
dvigubo vertinimo, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į tai, kad poveikio aplinkai 
vertinimai gali būti atliekami skirtingais 
lygmenimis arba skirtingomis 
priemonėmis;

(19) reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad 
pagal Direktyvos 2011/92/ES IV priedą 
aplinkos ataskaitose pateikiami duomenys 
ir informacija būtų išsamūs ir pakankamai 
geros kokybės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sustiprinti nuostatą dėl privalomo alternatyvų projektui įtraukimo į aplinkos 
ataskaitą.

Pakeitimas 81
Nikolaos Chountis

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Tam, kad būtų užtikrinamas 
aplinkos ataskaitų išsamumas, 
pakankama kokybė ir nepriklausomumas, 
turėtų būti užtikrinama, kad šias 
ataskaitas rengtų nepriklausomi, 
akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai moksliškai objektyviu būdu ir 
visiškai nepriklausomai nuo užsakovo ir 



PE510.694v02-00 18/68 AM\936912LT.doc

LT

kompetentingų institucijų;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti ekspertų nepriklausomumą ir profesionalumą ir išvengti bet 
kokio poveikio jiems.

Pakeitimas 82
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, kompetentinga institucija
gali pagrįsti savo sprendimą duoti sutikimą 
dėl projekte planuojamos veiklos ir
nurodyti, kad ji atsižvelgė į surengtų 
konsultacijų rezultatus ir atitinkamą 
surinktą informaciją;

Or. nl

Pakeitimas 83
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 84
Nikolaos Chountis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei stebėjimo metu paaiškėja, kad daromas neigiamas poveikis, užsakovas yra atsakingas už 
tai, kad būtų imamasi korekcinių veiksmų problemai išspręsti.

Pakeitimas 85
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) visuomenės dalyvavimas 
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ankstyvame sprendimų priėmimo proceso 
etape yra labai svarbus užtikrinant, kad 
sprendimų priėmėjai atsižvelgtų į 
nuomones ir susirūpinimą, kurie gali būti 
svarbūs tiems sprendimams, taip 
padidinant atskaitomybę ir skaidrumą 
sprendimų priėmimo procese, pagerinant 
sprendimų turinio kokybę ir didinant 
visuomenės informuotumą aplinkos 
klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Papildomas nuomonės referento pakeitimas Nr. 7, į kurį įtraukiama nuostata, kad visuomenė 
sprendimų priėmimo procese turėtų dalyvauti ankstyvame jo etape siekiant užtikrinti šio 
dalyvavimo efektyvumą ir teigiamą indėlį.

Pakeitimas 86
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

(27) Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Tarybai;

Or. nl

Pakeitimas 87
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
užtikrinti aukšto lygio aplinkos ir žmonių 

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

sveikatos apsaugą nustatant minimalius 
projektų poveikio aplinkai vertinimo 
reikalavimus, valstybės narės negali
deramai pasiekti ir kadangi dėl spręstinų 
aplinkos klausimų masto, sudėtingumo ir 
tarpvalstybinio pobūdžio tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones.

Or. fr

Pakeitimas 88
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priimamas nuomonės referento papildymas jo pakeitime Nr. 9, tačiau, logiškai išvardijant 
tikslus, gyvenimo kokybė perkeliama po žmogaus sveikatos.
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Pakeitimas 89
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
2011/92/EU
1 straipsnio 2 dalies a punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„— statybos darbai ar kitų objektų ar 
veiklos planų įgyvendinimas,

— statinių bei kitų objektų ar veiklos 
planų įgyvendinimo griovimo darbai;
— kitoks kišimasis į natūralią aplinką ir 
gamtovaizdį, įskaitant mineralinių išteklių 
gavybą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atitikti ETT praktiką, nuostata turi išaiškinti, kad PAV reikia griovimui ar 
eksploatavimo nutraukimai, bet tik tuo metu, kai svarstomas sprendimas dėl tokio griovimo. 
Turi būti išvengta situacijų, kai į statybos darbų PAV jau būna įtraukiama prievolė suteikti 
informaciją apie būsimą eksploatacijos nutraukimą, kuris gali įvykti (arba neįvykti) po 30 
metų. Reikiamos informacijos nebūtų galima gauti tokiu ankstyvu etapu.

Pakeitimas 90
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)
2011/92/EU
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c) sutikimas dėl planuojamos veiklos –
kompetentingos institucijos ar institucijų 
sprendimas, kuris suteikia užsakovui 
teisę pradėti įgyvendinti projektą, 
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nedarant poveikio teisei į peržiūros laiku 
teisminę procedūrą pagal 11 straipsnio 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti originalų Direktyvos 2011/92/ES tekstą dėl sutikimo dėl 
planuojamos veiklos siekiant užtikrinti, kad projektas nebūtų pradedamas, kol negaunamas 
kompetentingų institucijų leidimas ir su sąlyga, kad nebūtų nebaigtų teisminių procedūrų.

Pakeitimas 91
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 92
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
2011/92/EU
1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, 
konsultacijas (įskaitant konsultacijas su 
suinteresuota visuomene ir aplinkos 
institucijomis), kompetentingos institucijos 
atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į 
aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus 
sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrose, taip pat informacijos apie 
sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius.“

„poveikio aplinkai vertinimas – procesas, 
kuris apima eksperto, kuris nepriklauso 
nei nuo kompetentingos institucijos, nei 
nuo projekto užsakovo, rengiamą viešojo 
ar privataus projekto aplinkos ataskaitą,
privalomas konsultacijas (įskaitant 
konsultacijas su suinteresuota visuomene ir 
aplinkos institucijomis), kompetentingos 
institucijos atliekamą vertinimą, 
atsižvelgimą į aplinkos ataskaitą ir 
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konsultacijų rezultatus sutikimo dėl 
planuojamos veiklos procedūrose, taip pat 
informacijos apie sprendimą teikimą pagal 
5–10 straipsnius.“

Or. fr

Pakeitimas 93
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendros procedūros – pagal bendrą 
procedūrą kompetentinga institucija 
integruoja vienos ar kelių institucijų 
vertinimus ir pateikia vieną poveikio 
aplinkai vertinimą, nedarydama poveikio 
kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
nuostatų taikymui.

Or. en

Pakeitimas 94
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

supaprastinimas – pildomų formų kiekio 
mažinimas, bendrų procedūrų sukūrimas 
ir koordinavimo priemonės siekiant 
integruoti atitinkamų institucijų atliktus 
vertinimus. Supaprastinimas taip pat 
apima bendrų kriterijų nustatymą, 
ataskaitų pateikimo terminų trumpinimą 
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ir objektyvių ir mokslinių vertinimų 
stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 95
Margrete Auken

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nepriklausomas – sugebantis naudotis 
techniniu (moksliniu) objektyvumu 
asmuo, kuris nevykdo kompetentingos 
institucijos, užsakovo ir (arba) 
nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų nurodymų ir kuriam šie 
subjektai nedaro įtakos.

Or. en

Pagrindimas

Pritariama naujai nuomonės referento apibrėžčiai jo pakeitime Nr. 13, kuriame jis nurodo 
nacionalines valdžios institucijas, naudojant bendresnes apibrėžtis, kurios gali geriau atitikti 
skirtingų valstybių narių administracinę struktūrą ir nurodant regioninius ir vietos lygmenis, 
kadangi dažnai svarbiausi sprendimai priimami šiais lygmenimis.

Pakeitimas 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio 1 punktas (naujas)
2011/92/EU
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vizualus poveikio vertinimas – vizualus 
poveikis yra suformuoto ar gamtinio 
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kraštovaizdžio ir miesto vietovių 
pasikeitimas dėl pokyčių, kurie gali būti 
teigiami (pagerinimas) ar neigiami 
(pablogėjimas). Vizualus poveikio 
vertinimas taip pat apima saugomų ar 
strateginį vaidmenį tradiciniame vietos ar 
kraštovaizdžio vaizde užimančių statinių 
griovimą. Jis apima aiškų geologinės 
topografijos pasikeitimą ar bet kurias 
kitas kliūtis, pvz., pastatus ar sienas, 
kurios apriboja gamtos vaizdą ir 
kraštovaizdžio darną. Vizualus poveikis 
vertinamas daugiausia kokybiniu 
vertinimu, susijusiu su žmogaus požiūriu į 
kraštovaizdį ir santykiu su juo ir verte, 
kurią dėl to įgyja atitinkama vieta (genius 
loci).

Or. en

Pagrindimas

Vizualus poveikis be kita ko yra labai svarbus pakrančių atveju.

Pakeitimas 97
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis
2011/92/EU
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų, su sąlyga, kad jos būtų tinkamai 
įvertinusios visas kitas įmanomas 
alternatyvas ir Komisijai pagrįstų galutinį 
pasirinkimą.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal nuomonės referento pakeitimus Nr. 17 ir Nr. 1 šia tema šiuo pakeitimu siekiama 
išvengti leidimų nukrypti nuo direktyvos dėl netinkamo naudojimosi nacionalinės gynybos ar 
atsako į civilines avarijas priežastimis. Tačiau atsižvelgiant į galimas ypatingas atsako 
situacijas, susijusias su civiline sauga, kai labai svarbu laiku priimti sprendimus, vargu, ar 
galima užtikrinti, kad būtų rengiamos viešos konsultacijos. Vietoj to būtų tinkama taikyti 
požiūrį, pagal kurį vėlesnis privalomas veiksmas būtų užtikrinti, kad atvejis būtų tinkamai 
pagrįstas Komisijai.

Pakeitimas 98
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis
2011/92/EU
2 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisijos pasiūlymu keičiama ir išplečiama Direktyvos 2011/92/ES 2 straipsnio 3 
dalis, siūloma iš esamo direktyvos teksto išbraukti 2 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 99
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2011/92/EU
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projektams, kurių poveikis aplinkai turi 
būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos 

3. Projektams (įskaitant tarpvalstybinį 
poveikį turinčius projektus), kurių 
poveikis aplinkai turi būti įvertintas ir 
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suderintos ar bendros procedūros, 
atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų reikalavimus.

pagal šią direktyvą, ir pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus, gali būti taikomos suderintos 
ar bendros procedūros, atitinkančios 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 100
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2011/92/EU
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Projektams (įskaitant tarpvalstybinį 
poveikį turinčius projektus), kurių 
poveikis aplinkai turi būti įvertintas ir 
pagal šią direktyvą, ir pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus, taikomos suderintos ar 
bendros procedūros, atitinkančios visus
atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus. Taikomas griežčiausias 
teisės aktas.

Or. en

Pagrindimas

Pakartojamas nuomonės referento pakeitimas Nr. 19 ir įtraukiamas patikslinimas, kad turi 
būti patenkinami visi atitinkamų skirtingų Sąjungos teisės aktų reikalavimai. Kaip ir 
originaliame pakeitime, įtraukiama nuoroda į tarpvalstybinį poveikį ir griežčiausio teisės 
akto naudojimą.
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Pakeitimas 101
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
2011/92/EU
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gyventojams ir žmonių sveikatai;

Or. nl

Pakeitimas 102
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
2011/92/EU
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui;

Or. fr

Pakeitimas 103
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Projekto tiesioginio ir netiesioginio poveikio klimato kaitai vertinimas sukels daugiausia 
sunkumų. Galimą poveikį klimato kaitai reikia vertinti globaliau, o ne atskiro projekto lygiu.

Pakeitimas 104
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
2011/92/EU
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui pagal ES 
sutarties 3 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 105
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
2011/92/EU
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) a, b ir c punktuose nurodytų veiksnių 
sąveikai ir šių veiksnių kumuliacinį ir 
tarpvalstybinį poveikį;

Or. fr
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Pakeitimas 106
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis (naujas)
2011/92/EU
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
"2. Remdamosi 2 straipsnio 4 dalimi, 
valstybės narės nusprendžia, ar 
projektai, išvardyti II priede, turi būti 
vertinami pagal 5–10 straipsnius.
Užsakovas gali pasirinkti savo projektą 
vertinti pagal 5–10 straipsnių nuostatas.
Valstybės narės tai nusprendžia:
a) išnagrinėjusios kiekvieną atvejį;
arba
b) pagal valstybės narės nustatytas ribas 
ar kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė į II priedą įtrauktiems projektams tiesiogiai atlikti PAV turėtų būti skatinama, 
kadangi taip užsakovas gali sutaupyti laiko ir užtikrinti skaidrumą.

Pakeitimas 107
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)
2011/92/EU
4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Po 2 dalies įterpiama ši dalis:
„2a. Nustatydamos ribas ir kriterijus, 
nurodytus 2 dalyje, valstybės narės 
nustato lanksčius mažiausius ribas ir 
kriterijus taip, kad nebūtų neįtraukiami 
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jokie viešieji ar privatūs projektai, galintys 
daryti didelį poveikį aplinkai;“

Or. fr

Pakeitimas 108
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
2011/92/EU
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

II priede išvardytų projektų atveju, taikant 
išimtį projektams, kurie neatitinka pagal 
2 straipsnio b punktą valstybės narės 
nustatytų atitinkamų kriterijų arba viršija 
atitinkamas ribas, užsakovas pateikia 
informaciją apie projekto charakteristikas, 
jo galimą didelį poveikį aplinkai ir 
priemones, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti reikšmingo poveikio ir jį 
sumažinti..

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 109
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 110
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
2011/92/EU
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas 
konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius 
su projekto charakteristikomis, vieta ir 
galimu poveikiu aplinkai. Šio nagrinėjimo 
rezultatai turi būti skelbiami ir 
suinteresuota visuomenė privalo turėti 
galimybę apskųsti sprendimą. Išsamus 
naudotinų atrankos kriterijų sąrašas 
nustatytas III priede.“

Or. fr

Pakeitimas 111
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
2011/92/EU
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

"5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 dalį atsižvelgdama į 
visą užsakovo pateiktą informaciją pagal 
3 dalį ir prireikus atsižvelgdama į tyrimų, 
preliminarių patikrinimų ar poveikio 
aplinkai vertinimų, kurių reikalaujama 
kituose Sąjungos teisės aktuose, rezultatus.
Jei kompetentinga institucija 
nusprendžia, kad nereikia atlikti poveikio 
aplinkai vertinimo pagal 5–10 straipsnius, 
toks sprendimas skelbiamas visuomenei. 
Kitu atveju sprendime pagal 2 dalį:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į ribas neprideda pridėtinės vertės ir nuostatą padaro mažiau aiškią. Aiškiau yra 
nurodyti, kad tuo atveju, jei nusprendžiama, kad nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo, 
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toks sprendimas skelbiamas visuomenei. Reikėtų vengti atrankos ir nustatymo procesų 
dubliavimosi.

Pakeitimas 112
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
2011/92/EU
4 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodoma, kaip atsižvelgta į III priede 
nustatytus kriterijus;

a) nurodoma, į kuriuos III priede 
nustatytus kriterijus buvo atsižvelgta;

Or. en

Pakeitimas 113
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
2011/92/EU
4 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai nusprendžiama, kad poveikio 
aplinkai pagal 5–10 straipsnius atlikti 
nereikia, pateikiamas priemonių, kurių 
numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio 
reikšmingo poveikio aplinkai, užkirsti jam 
kelią ir jį sumažinti, aprašymas;

c) kai nusprendžiama, kad poveikio 
aplinkai pagal 5–10 straipsnius atlikti 
nereikia, pateikiamas priemonių, kurių 
numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio 
reikšmingo poveikio aplinkai ir užkirsti 
jam kelią, aprašymas;

Or. fr

Pakeitimas 114
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
2011/92/EU
4 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 115
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

"1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą.
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą
ir galimo poveikio charakteristikas.
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reikalavimus. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos 
sąrašas nustatytas IV priede.

Or. en

Pagrindimas

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”.

Pakeitimas 116
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

‘1. Jei turi būti atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, 
užsakovas parengia aplinkos ataskaitą.
Aplinkos ataskaita rengiama remiantis 
sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje 
pateikiama informacija, kurios gali būti 
pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstus sprendimus 
apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, 
atsižvelgiant į naujausias žinias ir 
vertinimo metodus, projekto 
charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, 
galimo poveikio charakteristikas, ir
siūlomo projekto alternatyvas, kurias 
įvertino užsakovas. Išsamus aplinkos 
ataskaitoje pateiktinos informacijos sąrašas 
nustatytas IV priede.
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pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas 
IV priede.

Or. de

Pakeitimas 117
Victor Boştinaru

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 119
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl informacijos, kurią užsakovas turi 
įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio 
straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo.

2. Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu, 
kompetentinga institucija priima sprendimą 
dėl IV priede nurodytos informacijos, 
kurią užsakovas turi įtraukti į aplinkos 
ataskaitą pagal šio straipsnio 1 dalį, 
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Visų pirma ji nustato: apimties ir išsamumo. Visų pirma ji 
nustato:

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 120
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytomis institucijomis ir 
užsakovu, kompetentinga institucija priima 
sprendimą dėl informacijos, kurią 
užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą
pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir 
išsamumo, jei veiklos vykdytojas to prašo.
Visų pirma ji nustato:

Or. de

Pakeitimas 121
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atskirus procedūros etapus ir jų 
trukmę;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 122
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) reikalaujamas alternatyvas, susijusias 
su siūlomu projektu, kurias įvertino 
užsakovas;

Or. de

Pakeitimas 123
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrįstas alternatyvas, susijusias su 
siūlomu projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis;

d) alternatyvas, susijusias su siūlomu 
projektu ir konkrečiomis jo 
charakteristikomis, įskaitant alternatyvą 
projekto neįgyvendinti, atsižvelgiant į 
poveikį aplinkai;

Or. en
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Pagrindimas

Toks pat pakeitimas kaip ir nuomonės pranešėjo pakeitimas Nr. 27, ir įtraukiamas 
pateikiamas patikslinimas, kad kaip viena alternatyvų turėtų būti įtraukiamas bazinis 
scenarijus (tikėtina atitinkamos aplinkos kaita, jei projektas nevykdomas), kuris būtų atspara, 
pagal kurią būtų nustatomas tikėtinas projekto poveikis.

Pakeitimas 124
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
 2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateiktiną informaciją, susijusią su 
konkretaus projekto ar projekto rūšies 
charakteristikomis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 125
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 126
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 127
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos a) užsakovas taip pat gali prašyti, kad 
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ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

aplinkos ataskaitą rengtų nepriklausomi
ekspertai.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimu prašyti išorės kompetentingo eksperto pateikti visą su aplinka susijusią 
informaciją sukelia didelių problemų: dėl jo vidutinio dydžio ir didelės bendrovės nebegalės 
turėti reikiamų vidaus ekspertų ir jis ekonomiškai sužlugdys mažas bendroves. Bijomasi, kad 
kai kuriose šalyse ir (arba) konsultavimo bendruomenėje kai kuriais klausimais 
paprasčiausiai nebus „kompetentingų ekspertų“. „Kompetentingas ekspertas“ yra 
kompetentingas asmuo arba institucija, kuris yra nepriklausomas nuo vertinamo darbo ir 
asmenų, kurių darbas yra vertinamas, vadovybės.

Pakeitimas 128
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/92/EU
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 130
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išsamias nepriklausomų ekspertų atrankos 
ir naudojimosi jų paslaugomis sąlygas
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo,
diskvalifikacijos, diskvalifikacijos 
sankcijų) nustato valstybės narės pagal 
4 dalies nuostatas.“

Or. en

Pakeitimas 131
Victor Boştinaru

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 

Išsamias akredituotų ir techniškai 
kompetentingų ekspertų atrankos ir 
naudojimosi jų paslaugomis sąlygas 
(pavyzdžiui, dėl reikalaujamos 
kvalifikacijos, vertinimo užduočių 
paskyrimo, licencijavimo ir 
diskvalifikacijos) nustato valstybės narės. 
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diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“ Komisija turi teisę patikrinti tokių 
ekspertų nepriklausomumą ir užtikrinti, 
kad atranka būtų vykdoma tinkamai.

Or. fr

Pakeitimas 132
Heinz K. Becker

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrašoma 7 dalis: b) įrašomos šios 7 ir 8 dalys:

Or. en

Pakeitimas 133
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 134
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 135
Heinz K. Becker

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nepaisant bet kokių vykdomų 
specialių projektų, dėl kurių atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas, valstybės 
narės užtikrina, kad visuomenei bet kokiu 
laiku būtų prieinama kontaktinė 
informacija apie instituciją arba 
institucijas, paprastai atsakingas už pagal 
šią direktyvą kylančių pareigų vykdymą, ir 
paprastai ir greitai pasiekiamos ši 
institucija ar institucijos.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl nuostatos visuomenė paprasčiau galės kreiptis į institucijas, inter alia, norėdama 
pasiteirauti dėl galimų reikalavimų, taikomų būsimam projektui, dėl kurio turi būti atliekama 
PAV procedūra, netgi prieš priimant sprendimą, ar taikyti šios direktyvos 5–10 straipsnius. 
Tai padės nuolat teikti informaciją ir įtraukti visuomenę ir galbūt padės užkirsti kelią 
praktikai, kai projektams, kuriems turėtų būti atliekamas PAV pagal šią direktyvą, ši 
procedūra netaikoma.

Pakeitimas 136
Victor Boştinaru

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
suinteresuotos visuomenės, kuriai 
daromas poveikis, dalyvavimą sprendimų 
priėmimo procedūrose, kaip nurodyta 
4 dalyje, kompetentinga institucija arba 
institucijos privalo parodyti, kad 
skiriamas tinkamas dėmesys visuomenės 
pateiktoms pastaboms ir pareikštoms 
nuomonėms. Turi būti surengtos tikros 
diskusijos ir kompetentinga institucija 
arba institucijos privalo atsakyti į visus 
suinteresuotos visuomenės klausimus.

Or. fr

Pakeitimas 137
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
2011/92/EU
8 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų 
santrauka;

c) pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų, 
nuomonių, klausimų ir atsakymų
santrauka;

Or. fr

Pakeitimas 138
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
2011/92/EU
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų, kurie gali turėti reikšmingą 
tarpvalstybinį poveikį, atveju 
kompetentinga institucija pateikia 
informaciją apie priežastis, kodėl 
neatsižvelgė į pastabas, kurias pateikė 
poveikį patirianti valstybė narė pagal 
7 straipsnį surengtų konsultacijų metu.

Projektų, kurie gali turėti reikšmingą 
neigiamą tarpvalstybinį poveikį, atveju 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
pastabas, kurias pateikė poveikį patirianti 
valstybė narė pagal 7 straipsnį surengtų 
konsultacijų metu.

Or. fr

Pakeitimas 139
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
2011/92/EU
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 
straipsnius, padaroma išvada, kad projektas 
turės reikšmingą neigiamą poveikį 
aplinkai, kompetentinga institucija kuo 

2. Jei remiantis konsultacijomis ir 
informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 
7 straipsnius, padaroma išvada, kad 
projektas turės reikšmingą neigiamą 
poveikį aplinkai, kompetentinga institucija 
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anksčiau ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
institucijomis ir užsakovu apsvarsto, ar 
reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti 
projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo 
poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar 
reikia imtis papildomų poveikio mažinimo 
arba kompensavimo priemonių.

kuo anksčiau ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis institucijomis ir užsakovu 
apsvarsto, ar reikėtų duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos, ar persvarstyti 
5 straipsnio 1 dalyje nurodytą aplinkos 
ataskaitą ir keisti projektą, kad būtų 
išvengta šio neigiamo poveikio ar kad jis 
būtų sumažintas, ir ar reikia imtis 
papildomų poveikio mažinimo arba 
kompensavimo priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie galimybes, kurias turi kompetentingos institucijos, įvertinus, ar veikla turės 
didelį neigiamą poveikį aplinkai, verta paminėti, kad be kitų galimybių taip pat galima 
atsisakyti duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos.

Pakeitimas 140
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
2011/92/EU
8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 141
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą. Tokio stebėjimo išvados 
pateikiamos kompetentingai institucijai. 
Jei tinka, gali būti naudojamos 
galiojančios kitais Sąjungos teisės aktais 
nustatytos stebėsenos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 142
Margrete Auken

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą. Tokio statybos ir 
eksploatavimo etapų metu atlikto 
stebėjimo išvados pateikiamos 
kompetentingai institucijai ir aktyviai 
platinamos pagal Direktyvą 2003/4/EB.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas toks pat, kaip ir nuomonės referento 33 pakeitimas, tačiau jame patikslinama, 
kad stebėjimas turėtų būti vykdomas statybos ir eksploatavimo etapais, taip pat tai, kad kai tik 
kompetentinga institucija gauna duomenis, turi užtikrinti, kad tokia informacija būtų 
skelbiama pagal Direktyvos 2003/4/EB nuostatas dėl visuomenės teisės gauti informaciją apie 
aplinką.

Pakeitimas 143
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
2011/92/EU
8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinka, gali būti naudojamos 
galiojančios pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus nustatytos stebėsenos priemonės.

Jei stebėjimo metu paaiškėja, kad 
daromas didelis nenumatytas neigiamas 
poveikis, užsakovas privalo imtis 
taisomųjų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 144
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
2011/92/EU
8 straipsnio 2 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei stebėjimo metu paaiškėja, kad 
daromas nenumatytas neigiamas poveikis, 
užsakovas privalo imtis taisomųjų 
veiksmų. Valstybės narės užtikrina 
nacionalinių teisės aktų taikymą, jei 
užsakovams, techniškai kompetentingiems 
ekspertams ir (arba) nacionaliniams 
ekspertams gali būti skiriamos nuobaudos 
ir (arba) sankcijos, jei nenumatytas 
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neigiamas poveikis aplinkai kyla dėl 
aplaidumo arba sunkaus akreditavimo 
standartų pažeidimo. Užsakovo 
pasiūlymai imtis taisomųjų veiksmų 
skelbiami viešai, juos tvirtina reikalavimų 
laikymąsi užtikrinanti kompetentinga 
institucija arba institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas toks pat, kaip ir nuomonės referento 34 pakeitimas, jame pabrėžiama būtinybė 
užtikrinti, kad galimą atsakomybę reikia tinkamai nustatyti nacionalinės teisės aktais ir 
tinkamai ją įgyvendinti.

Pakeitimas 145
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 146
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunktis
2011/92/EU
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
atitinkama tvarka informuoja apie jį 
visuomenę ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas institucijas ir pasirūpina, kad 
visuomenei būtų prieinama ši informacija:

„1. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos ar jo neduoti, 
kompetentinga institucija ar institucijos 
atitinkama tvarka kuo skubiau per 
ilgiausią 10 darbo dienų laikotarpį 
informuoja apie jį visuomenę ir 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytas institucijas. 
Kompetentinga institucija ar institucijos
pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama 
ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

Tiek užsakovui, tiek visuomenei naudinga, kad visos su sutikimu dėl planuojamos veiklos ir 
įvairiais vėlesniais galimais veiksmais susijusios administracinės procedūros būtų atliekamos 
kuo mažiau delsiant. Todėl informavimui turėtų būti nustatytas aiškus ilgiausias laikotarpis.

Pakeitimas 147
Margrete Auken

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) suinteresuotos visuomenės teisė 
pradėti teisines procedūras pagal 
11 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad kompetentinga institucija suinteresuotai visuomenei praneštų apie jos teisę imtis 
teisinių veiksmų pagal Direktyvos 2011/92/ES dabartinį 11 straipsnį ir suteiktų atitinkamą 
informaciją.

Pakeitimas 148
Victor Boştinaru
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunktis
2011/92/EU
9 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) suinteresuota visuomenė turi turėti 
galimybę imtis teisinių veiksmų dėl 
suteiktos informacijos ir valstybės narės 
privalo užtikrinti veiksmingą priimto 
sprendimo apskundimo procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 149
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis
2011/92/EU
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnis papildomas 3 dalimi: Išbraukta.
„3. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti 
1 dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti, kai kompetentinga institucija 
baigia projekto poveikio aplinkai 
vertinimą.“

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata neaiški, negalima suvokti prasmės ir pasekmių. Jei nuostatos prasmė yra ta, kad 
siekiama atskleisti informaciją prieš pranešant galutinį sprendimą užsakovui, reikia ją 
panaikinti. Tokia nuostata gali būti naudojama korupcijos tikslais.

Pakeitimas 150
Margrete Auken
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunkčio įžanginė dalis
2011/92/EU
9 straipsnio 3 a ir b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Visuomenė gali imtis teisinių veiksmų, 
įskaitant prašymą imtis teisių gynybos 
priemonių dėl sprendimo duoti sutikimą, 
inicijuodama teisines procedūras per 
nacionaliniais teisės aktais nustatytą 
laikotarpį ir per ilgiausią trijų mėnesių 
laikotarpį nuo datos, kai tinkamai 
paskelbiama apie kompetentingos 
institucijos priimtą oficialų sprendimą.
5. Kompetentinga institucija arba 
institucijos užtikrina, kad projektai, 
kuriems duotas sutikimas dėl 
planuojamos veiklos, nebūtų pradėti prieš 
pasibaigiant teisiniams veiksmams 
skirtams laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

4 dalis yra iš esmės nuomonės referento pateiktas 37 pakeitimas su nedideliais pakeitimais 
dėl procedūros atitikimo nacionalinės teisės aktams ir institucijų pareigos tinkamai viešai 
skelbti savo sprendimą. 5 dalis yra nuomonės referento pagrindimo ištrauka, jos tikslas –
užtikrinti, kad projektai, nepaisant jau duoto sutikimo dėl planuojamos veiklos, nebūtų pradėti 
vykdyti prieš pasibaigiant laikotarpiui, kuris skirtas teisiniams veiksmams.

Pakeitimas 151
Heinz K. Becker

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) Po 9 straipsnio įterpiamas šis 
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straipsnis:
„9a) Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingai institucijai arba 
institucijoms, vykdant pareigas pagal šią 
direktyvą, nekiltų interesų konfliktas dėl 
bet kokių joms privalomų teisės aktų.“

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuostata užtikrins didesnį atitinkamų institucijų objektyvumą ir nešališkumą, ji taip pat 
yra viena iš rekomendacijų, pateiktų 2012 m. gegužės 14 d. Europos ombudsmeno 
specialiojoje Europos Parlamentui pateiktoje ataskaitoje dėl Vienos oro uosto plėtros. Tokiu 
atveju Komisija teisingai tvirtina, kad trūksta teisinio pagrindo nagrinėti piliečių ir 
ombudsmeno pareiškimus dėl akivaizdaus kompetentingos institucijos interesų konflikto.

Pakeitimas 152
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
2011/92/EU
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės nustato, kuriuo 
etapu sprendimai, veikimas arba 
neveikimas gali būti ginčijami, 
nustatydamos galimybę imtis teisinių 
veiksmų dėl materialinio ir procedūrinio 
sprendimų, veikimo arba neveikimo 
teisėtumo pagal 1 dalį, įskaitant draudimo 
mechanizmo naudojimą.“

Or. en

Pagrindimas

Tobulinant pradinį Direktyvos 2011/92/ES tekstą svarbu suteikti visuomenei didžiausias 
garantijas, kad ji galėtų prieš projekto pradžią imtis teisinių veiksmų dėl administracinių 
sprendimų teisėtumo (remdamasi materialinėmis ir procedūrinėmis priežastimis). Prieš 
sprendimo teisėtumą patvirtinant teismams draudimo mechanizmas yra viena iš tokių 
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garantijų, kurios pasitelkiamos siekiant užtikrinti, kad nebus daroma žala aplinkai.

Pakeitimas 153
Peter Jahr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) įrašoma ši 6 dalis:
„6. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
procedūrų ir formos taisyklių pažeidimai 
nedaro poveikio sutikimo dėl planuojamos 
veiklos teisėtumui, jei sprendimas nebūtų 
buvęs kitoks net ir nepažeidus šių 
taisyklių. Visų pirma tai galioja tais 
atvejais, kai:
a) pagal šios direktyvos nuostatas 
privalomas kompetentingų institucijų ar 
visuomenės dalyvavimas, o asmenims ar 
institucijoms nebuvo sudaryta galimybė 
dalyvauti, tačiau susiję interesai buvo 
nereikšmingi arba į juos buvo atsižvelgta 
priimant sprendimą;   
b) 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
duomenys yra neišsamūs;
c) pagal šią direktyvą privalomas 
pranešimas buvo netinkamai padarytas, 
tačiau tikslas, dėl kurio reikalaujama jį 
padaryti, buvo pasiektas.
Tai nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti savo nacionalinėje teisėje, kad 
be formos klaidos turi būti ir teisės 
pažeidimas.“
b) įrašoma ši 7 dalis:
„7. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
netinkamai atlikti procedūriniai veiksmai 
gali būti ištaisyti po to, kai buvo priimtas 
sprendimas, jei procedūrinė klaida nėra 
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rimta ir nedaro poveikio pagrindiniams  
projekto elementams. Valstybės narės 
užtikrina, kad kompetentingos įstaigos 
priimtų naują sprendimą, 
nenumatydamos konkrečių rezultatų, tais 
atvejais, kad ištaisoma procedūrinių 
veiksmų klaida.“ 

Or. de

Pakeitimas 154
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Jei PAV direktyva, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, būtų siekiama nustatyti, kad apimties
nustatymo kriterijai (apibrėžti IIa, III ir IV prieduose) būtų privalomi ir visiems vienodi, 
tuomet Komisijai deleguoti įgaliojimai (12a str.) nebūtų tinkama priemonė šiems priedams iš 
dalies keisti. Tokiu atveju šie kriterijai būtų esminė direktyvos dalis ir turėtų būti keičiami tik 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Reikėtų arba persvarstyti deleguotųjų aktų naudojimą, 
arba nustatyti, kad prieduose nurodyti kriterijai būtų tik orientacinio pobūdžio. 

Pakeitimas 155
Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Į I priedą įterpiama ši dalis:
4a. atviroji kasyba ir panaši atviros 
gavybos veikla.
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Or. en

(Priėmus šį pakeitimą automatiškai išbraukiami žodžiai „atviros kasyklos“ iš Direktyvos 
2011/92/ES II priedo 2 dalies („GAVYBOS PRAMONĖ“) a punkto.)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į jos pobūdį ši veikla ji turėtų būti įtraukta į šios direktyvos I priedą dėl savo 
teršiamojo poveikio žemei, vandeniui ir orui ir dėl to, kad vykdant su šia veikla susijusius 
projektus savaime numatyta atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Pakeitimas 156
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo -1 punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
II priedo 2 dalies 2 dalies d punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Į II priedo 2 dalies d punktą 
įterpiamas šis papunktis:
„iv) uolienų dariniuose susikaupusių 
naftos ir (arba) gamtinių dujų žvalgymo ir 
vertinimo gręžinių gręžimas.“

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima daryti pažangą atliekant skalūnų dujų ir naftos žvalgymą, žvalgymo gręžinių 
gręžimas turėtų būti įtrauktas tik į reglamento II priedą. Skalūnų dujų ir naftos gavybai bus 
tiesiog taikomas I priedo 14 straipsnis:  „Naftos ir gamtinių dujų komercinė gavyba, kai per 
dieną išgaunama daugiau nei 500 t naftos ar 500 000 m3 gamtinių dujų.“

Pakeitimas 157
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo -1 punktas (naujas)
2011/92/EU
2 priedo 2 dalies d punkto iii a papunktis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Į II priedo 2 dalies d punktą 
įterpiamas šis papunktis:
„iv) dujų skalūnų sluoksniuose ar kitose 
nuosėdinių uolienų formacijose, kurių 
laidumas ir poringumas yra panašiai 
mažas arba mažesnis, susikaupusios 
naftos ir (arba) gamtinių dujų 
žvalgymas,“

Or. en

Pagrindimas

II priede pateikiant nuorodą į skalūnų dujas patikslinama skalūnų dujų žvalgymo veiklos 
prievolė pagal Komisijos aiškinamąsias pastabas dėl PAV direktyvos taikymo netradicinių 
angliavandenilių žvalgymo ir gavybos projektams (2011 m. gruodžio mėn.). Taip pat 
pateikiama konkretus teisinis atsakymas į 2012 m. lapkričio mėn. EP rezoliuciją 
(2011/2309(INI)), kurioje EP prašoma naudotis tikslesniais, atnaujintais ir išsamiais 
moksliniais skalūnų dujų duomenimis, o tai gali būti įmanoma tik leidus skalūnų dujų 
žvalgymo veiklą. 

Pakeitimas 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 punktas
2011/92/EU
II A priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) viso projekto, taip pat, kai tinka, jo 
dirvožemio ir žemės gelmių fizinių 
charakteristikų aprašymą statybos ir 
eksploatavimo, įskaitant griovimą, etapais;

Or. en

Pakeitimas 159
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 punktas
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2011/92/EU
IIA priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto vietos aprašymą, ypatingą
dėmesį skiriant geografinių sričių, kurioms 
projektas gali daryti poveikį, jautrumui 
aplinkosaugos požiūriu.

b) projekto vietos aprašymą, dėmesį 
skiriant geografinių sričių, kurioms 
projektas gali daryti poveikį, jautrumui 
aplinkosaugos požiūriu.

Or. fr

Pakeitimas 160
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/EU
III priedo 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 162
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/EU
III priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esamą ir planuojamą žemės naudojimą, 
įskaitant žemės užėmimą ir 
fragmentaciją;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 163
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/EU
III priedo 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kalnus ir miškus; Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 164
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/EU
III priedo 2 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) gamtos draustinius ir parkus, 
daugiametes ganyklas, didelės gamtinės 
vertės žemės ūkio paskirties plotus;

iv) gamtos draustinius ir parkus, didelės 
gamtinės vertės žemės ūkio paskirties 
plotus;

Or. fr

Pakeitimas 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/EU
III priedo 2 dalies c punkto viii b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viiib) seismines zonas arba tas teritorijas, 
kuriose yra didelė gaivalinio reiškinio 
rizika.

Or. en

Pakeitimas 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/EU
IV priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 168
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/UE
IV priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Svarstytų alternatyvų techninių, vietos ir 
kitų aspektų aprašymas (pvz., vertinant 
projekto koncepciją, techninį pajėgumą, 
dydį ir mastą), nurodant, kuri alternatyva 
turi mažiausią poveikį aplinkai, ir 
pateikiant pagrindines pasirinkimo 
atsižvelgus į poveikį aplinkai priežastis.

2. Svarstytų alternatyvų techninių, vietos ir 
kitų aspektų aprašymas (pvz., vertinant 
projekto koncepciją, techninį pajėgumą, 
dydį ir mastą).
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Or. fr

Pakeitimas 169
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
2011/92/UE
IV priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Aplinkos aspektų, kuriems siūlomas 
projektas gali turėti reikšmingą poveikį, 
aprašymas, atkreipiant ypatingą dėmesį į 
gyventojus, žmonių sveikatą, gyvūniją, 
augaliją, biologinę įvairovę ir jos 
užtikrinamas ekosistemos funkcijas, žemę 
(žemės užėmimą), dirvožemį (organines 
medžiagas, eroziją, tankinimą, 
sandarinimą), vandenį (kiekį ir kokybę), 
orą, klimato veiksnius, klimato kaitą 
(šiltnamio efektą sukeliančias dujas, 
įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, poveikio mažinimo 
potencialą, su prisitaikymu prie klimato 
kaitos susijusį poveikį, jei vykdant 
projektą atsižvelgiama į klimato kaitos 
keliamą riziką), materialines vertybes, 
kultūros paveldą, įskaitant architektūrinį 
ir archeologinį paveldą, kraštovaizdį; į 
tokį aprašymą reikėtų įtraukti informaciją 
apie tų veiksnių tarpusavio sąveiką, taip 
pat apie gaivalinių ir žmogaus sukeltų 
nelaimių grėsmę tiems veiksniams, tų 
veiksnių pažeidžiamumą ir atsparumą 
gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
atžvilgiu.

4. Aplinkos aspektų, kuriems siūlomas 
projektas gali daryti reikšmingą poveikį, 
aprašymas.

Or. fr
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