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Poprawka 52
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W wielu przypadkach procedury 
administracyjne stały się zbyt 
skomplikowane i rozciągnięte w czasie, co 
powodowało opóźnienia i stwarzało 
dodatkowe ryzyko w kontekście ochrony 
środowiska. W związku z tym jednym z 
celów dyrektywy powinno być 
uproszczenie i harmonizacja procedur. 
Należy zastanowić się na przydatnością 
stworzenia punktu kompleksowej usługi 
pozwalającego na skoordynowaną ocenę 
lub wspólne procedury w przypadkach gdy 
potrzeba kilku OOŚ, na przykład w 
przypadkach projektów transgranicznych, 
lub na określenie bardziej szczegółowych 
kryteriów obowiązkowej oceny.

Or. en

Poprawka 53
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 54
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 55
Peter Jahr
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 56
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 57
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 58
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie 
związane ze środowiskiem, takie jak 
oszczędne i zrównoważone
gospodarowanie zasobami, ochrona 
różnorodności biologicznej, walka ze 
zmianą klimatu i zagrożeniami 
związanymi z klęskami żywiołowymi lub 
spowodowanymi działalnością człowieka, 
zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki. 
Dlatego powinny również stanowić 
zasadnicze elementy oceny i procedury 
podejmowania decyzji w odniesieniu do 
każdego przedsięwzięcia – publicznego czy 
prywatnego – które może mieć istotne 
skutki dla środowiska, w szczególności w 
przypadku projektów infrastruktury.

Or. fr
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Poprawka 59
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 60
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 61
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 62
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 63
Victor Boştinaru
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
różnorodności biologicznej (zwana dalej 
Konwencją), której Unia Europejska jest 
stroną, wymaga oceny – o ile jest to 
możliwe i wskazane – znaczących 
niekorzystnych skutków projektów dla 
różnorodności biologicznej, zgodnie z art. 
2 Konwencji, w celu zapobieżenia takim 
skutkom lub ich zminimalizowania. Ta 
wstępna ocena skutków powinna 
przyczynić się do osiągnięcia zasadniczego 
celu Unii przyjętego w 2010 r. dotyczącego 
powstrzymana utraty różnorodności 
biologicznej oraz degradacji funkcji 
ekosystemu do 2020 r. i przywrócenia ich 
tam, gdzie jest to możliwe.

(7) Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
różnorodności biologicznej (zwana dalej 
Konwencją), której Unia Europejska jest 
stroną, wymaga oceny znaczących 
niekorzystnych skutków projektów dla 
różnorodności biologicznej, zgodnie z art. 
2 Konwencji, w celu zapobieżenia takim 
skutkom lub ich zminimalizowania. Ta 
wstępna ocena skutków powinna 
przyczynić się do osiągnięcia zasadniczego 
celu Unii przyjętego w 2010 r. dotyczącego 
powstrzymana utraty różnorodności 
biologicznej oraz degradacji funkcji 
ekosystemu do 2020 r. i przywrócenia ich 
tam, gdzie jest to możliwe.

Or. fr

Poprawka 64
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
różnorodności biologicznej (zwana dalej 
Konwencją), której Unia Europejska jest 
stroną, wymaga oceny – o ile jest to 
możliwe i wskazane – znaczących 
niekorzystnych skutków projektów dla 
różnorodności biologicznej, zgodnie z art. 
2 Konwencji, w celu zapobieżenia takim 
skutkom lub ich zminimalizowania. Ta 
wstępna ocena skutków powinna 
przyczynić się do osiągnięcia zasadniczego 
celu Unii przyjętego w 2010 r. dotyczącego 
powstrzymana utraty różnorodności 

(7) Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
różnorodności biologicznej (zwana dalej 
Konwencją), której Unia Europejska jest 
stroną, wymaga oceny – o ile jest to 
możliwe i wskazane – znaczących 
niekorzystnych skutków projektów dla 
różnorodności biologicznej, zgodnie z art. 
2 Konwencji, w celu zapobieżenia takim 
skutkom lub ich zminimalizowania. Ta 
wstępna ocena skutków mogłaby
przyczynić się do osiągnięcia zasadniczego 
celu Unii przyjętego w 2010 r. dotyczącego 
powstrzymana utraty różnorodności 
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biologicznej oraz degradacji funkcji 
ekosystemu do 2020 r. i przywrócenia ich 
tam, gdzie jest to możliwe.

biologicznej oraz degradacji funkcji 
ekosystemu do 2020 r. i przywrócenia ich 
tam, gdzie jest to możliwe.

Or. nl

Poprawka 65
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki podjęte w celu uniknięcia, 
ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia niekorzystnych skutków 
dla środowiska powinny pomóc w 
zapobieganiu obniżaniu jakości środowiska 
naturalnego i wszelkim stratom netto w 
zakresie różnorodności biologicznej 
zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi 
przez Unię w związku z Konwencją oraz 
celami i działaniami w ramach unijnej 
strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.

(8) Środki podjęte w celu uniknięcia 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
powinny pomóc w zapobieganiu obniżaniu 
jakości środowiska naturalnego i wszelkim 
stratom netto w zakresie różnorodności 
biologicznej zgodnie z zobowiązaniami 
przyjętymi przez Unię w związku z 
Konwencją oraz celami i działaniami w 
ramach unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.

Or. fr

Poprawka 66
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zmiana klimatu będzie nadal 
powodować szkody dla środowiska i 
zagrażać rozwojowi gospodarczemu. W 
związku z tym należy wspierać odporność 
ekologiczną, społeczną i gopodarczą Unii, 
aby w skuteczny sposób przeciwdziałać 
zmianie klimatu na całym terytorium 

skreślony
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Unii. Działania na rzecz dostosowania do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków 
należy uwzględnić w wielu sektorach 
unijnego prawodawstwa.

Or. nl

Poprawka 67
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 68
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zmiana klimatu będzie nadal 
powodować szkody dla środowiska i 
zagrażać rozwojowi gospodarczemu. W 
związku z tym należy wspierać odporność 
ekologiczną, społeczną i gopodarczą Unii, 
aby w skuteczny sposób przeciwdziałać 

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

zmianie klimatu na całym terytorium Unii. 
Działania na rzecz dostosowania do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków 
należy już teraz uwzględnić w wielu 
sektorach unijnego prawodawstwa.

Or. fr

Poprawka 69
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W duchu podejścia sprawozdawcy komisji opiniodawczej w popr. 5 niniejsza poprawka ma na 
celu ograniczenie liczby wyłączeń ze stosowania dyrektywy, ograniczając się do konkretnych i 
wyjątkowych sytuacji. Jednak zakładając, że wyłączenie to można zastosowań w wyjątkowych 
sytuacjach obrony cywilnej, gdy liczy się szybkie działanie, wymaganie uprzedniej zgody 
Komisji jest mało realistyczne. Istotniejsze jest raczej obowiązkowe dostarczenie w 
późniejszym terminie odpowiedniego uzasadnienia sytuacji i dokonanego wyboru.
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Poprawka 70
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 71
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W tym względzie dyrektywa uwzględnia 
postanowienia konwencji z Espoo, która w 
przypadku projektów transgranicznych 
wymaga od państw uczestniczących 
wzajemnego powiadamiania się i 
konsultowania.  W przypadku takich 
projektów transgranicznych Komisja w 
stosownych przypadkach i w miarę 
możliwości odgrywa rolą bardziej 
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proaktywną i polegającą na ułatwianiu.

Or. en

Poprawka 72
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśłony

Or. fr

Poprawka 73
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć 
znaczące skutki dla środowiska, właściwe 
organy powinny wybierać najbardziej 
odpowiednie kryteria i wykorzystywać 
dodatkowe informacje, które mogą być 
dostępne dzięki innym ocenom 
wymaganym na podstawie przepisów UE, 
co pozwoli skutecznie przeprowadzić 

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

procedurę preselekcji.

Or. nl

Poprawka 74
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Właściwe organy powinny mieć 
obowiązek określania zakresu i poziomu 
szczegółowości informacji dotyczących 

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

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

Or. en

Poprawka 76
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe rozważenie przez wykonawcę w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko 
alternatyw dotyczących projektu może prowadzić do znacznych dodatkowych obciążeń dla 
wykonawcy. W szczególności określenie alternatyw o najmniejszym oddziaływaniu na 
środowisko wymaga szczegółowej i czasochłonnej oceny projektów, które nie są planowane i 
dla których nie zwrócono się o zgodę.
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Poprawka 77
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Sprawozdanie o oddziaływaniu 
projektu na środowisko, które musi składać 
wykonawca, powinno zawierać ocenę 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
wobec proponowanego projektu.

Or. fr

Poprawka 78
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 79
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 80
Nikolaos Chountis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy dołożyć starań, aby dane i 
informacje zawarte w sprawozdaniach o 
oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z 
załącznikiem IV do dyrektywy 
2011/92/UE, były kompletne i miały 
odpowienio wysoką jakość. Aby uniknąć 
powielania oceny, państwa członkowskie 
powinny uwzględnić fakt, że oceny 
oddziaływania na środowisko mogą by 
prowadzone na różnych szczeblach lub za 
pomocą różnych instrumentów.

(19) Należy dołożyć starań, aby dane i 
informacje zawarte w sprawozdaniach o 
oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z 
załącznikiem IV do dyrektywy 
2011/92/UE, były kompletne i miały 
odpowiednio wysoką jakość.
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Uzasadnienie

Celem jest wzmocnienie obowiązku włączania sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko 
alternatyw dotyczących projektu.

Poprawka 81
Nikolaos Chountis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby zagwarantować kompletność, 
dostateczną jakość i niezależność 
sprawozdań o oddziaływaniu na 
środowisko, należy dopilnować, by 
sprawozdania te były przygotowywane 
przez niezależnych akredytowanych i 
posiadających kompetencje techniczne 
ekspertów w sposób naukowo obiektywny 
oraz w pełni niezależnie od wykonawcy i 
właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie niezależności i profesjonalizmu ekspertów oraz 
uniknięcie wszelkiego wpływu.

Poprawka 82
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Celem zapewnienia przejrzystości i 
odpowiedzialności, właściwy organ 
powinien mieć obowiązek uzasadnienia 
swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na 

(20) Celem zapewnienia przejrzystości i 
odpowiedzialności, właściwy organ może
uzasadnić swoją decyzję o udzieleniu 
zezwolenia na inwestycję i potwierdzić, że 
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inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił 
w niej wyniki przeprowadzonych 
konsultacji i zebrane istotne informacje.

uwzględnił w niej wyniki 
przeprowadzonych konsultacji i zebrane 
istotne informacje.

Or. nl

Poprawka 83
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 84
Nikolaos Chountis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazane jest wprowadzenie 
wspólnych minimalnych wymogów w 
zakresie monitorowania znaczących 
niekorzystnych skutków budowy lub 
eksploatacji w ramach projektów w celu 

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

zapewnienia wspólnego podejścia we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
zagwarantowania, aby po wdrożeniu 
środków łagodzących i kompensacyjnych 
nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, 
które początkowo przewidziano. Takie 
monitorowanie nie powinno powielać ani 
uzupełniać działań w zakresie 
monitorowania wymaganych na podstwie 
innych przepisów unijnych. W przypadku 
gdy monitorowanie wykaże istnienie 
nieprzewidzianego niekorzystnego 
wpływu, należy przewidzieć właściwe 
działania naprawcze.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy monitorowanie wykaże występowanie niekorzystnych skutków, wykonawca 
jest odpowiedzialny za podjęcie działań naprawczych w celu zaradzeniu problemowi.

Poprawka 85
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Uzupełnienie popr. 7 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, łącznie z zaznaczeniem, że 
zaangażowanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji powinno mieć miejsce już na 
wczesnym etapie, aby zagwarantować skuteczność udziału i korzystny wpływ.

Poprawka 86
Daniël van der Stoep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(27) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
terminowe i odpowiednie przekazanie 
właściwych dokumentów Radzie.

Or. nl

Poprawka 87
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

o Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 88
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zaakceptowanie popr. 9 sprawozdawcy komisji opiniodawczej. Jakość życia po zdrowiu 
ludzkim to logiczne wyliczenie celów.
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Poprawka 89
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- wykonanie prac budowlanych lub innych 
instalacji lub systemów,

- wykonanie prac rozbiórkowych 
budynków lub instalacji lub systemów,

- inne interwencje w otoczeniu 
naturalnym i krajobrazie, włącznie z 
wydobywaniem zasobów mineralnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z orzecznictwem ETS w przepisie tym należy zaznaczyć, że OOŚ 
potrzebna jest w przypadku rozbiórki lub wycofywania z eksploatacji, lecz dopiero w 
momencie rozważania decyzji takiej rozbiórce. Należy unikać sytuacji, w której OOŚ w 
związku z pracami budowlanymi zawiera obowiązek dostarczenia informacji o przyszłym 
wycofywaniu z eksploatacji, które może (ale nie musi) mieć miejsce za 30 lat. Wymagane 
informacje i tak będą niedostępne na tak wczesnym etapie.

Poprawka 90
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Lit. c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
c) „zezwolenie na inwestycję” oznacza 
decyzję właściwego organu lub organów, 
na podstawie której wykonawca 
otrzymuje prawo do rozpoczęcia
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przedsięwzięcia, bez uszczerbku dla 
prawa do terminowej procedury 
odwoławczej przez sądem zgodnie z 
postanowieniami art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu sprecyzowanie, że oryginalny tekst dyrektywy 2011/92/UE dotyczący 
„zezwolenia na inwestycję” zagwarantuje, że projekt nie rozpocznie się zanim nie dostanie 
zielonego światła od właściwych organów i pod warunkiem że nie toczy się postępowanie 
przed sądem. 

Poprawka 91
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie
2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litery f a  i f b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 92
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko, 
przeprowadzenie konsultacji (w tym z 

„ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 
oddziaływaniu danego przedsięwzięcia 
publicznego lub prywatnego na 
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zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), ocenę 
przeprowadzoną przez właściwy organ,
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.”;

środowisko przez niezależnego eksperta, 
zarówno wobec właściwego organu, jak i 
wykonawcy, przeprowadzenie 
obowiązkowych konsultacji (w tym z 
zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z 
organami ds. ochrony środowiska), 
uwzględnienie sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko i wyników 
konsultacji w procedurze udzielania 
zezwolenia na inwestycję, a także 
przedstawienie informacji dotyczących 
decyzji zgodnie z art. 5–10.”;

Or. fr

Poprawka 93
Peter Jahr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 94
Peter Jahr

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

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

Or. en

Poprawka 95
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„niezależny” oznacza będący w stanie 
zachować standardy obiektywizmu 
technicznego/naukowego oraz niepoddany 
kierownictwu ani wpływowi właściwego 
organu, wykonawcy i/lub władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjmuje punkt widzenia sprawozdawcy komisji opiniodawczej w popr. 13. Jednak w 
odniesieniu do władz krajowych należy użyć bardziej ogólnego terminu, który może lepiej 
odpowiadać różnym strukturom administracyjnym w różnych państwach członkowskich. 
Należy również wymienić poziom regionalny i lokalny, ponieważ często to na tych szczeblach 
podejmuje się istotne decyzje.

Poprawka 96
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b – punkt 1 (nowy)
2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Wizualne oddziaływanie na otoczenie ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu między innymi 
do wybrzeża.

Poprawka 97
Margrete Auken
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c
2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do wprowadzonej przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej popr. 17 i 1 w 
niniejszym zbiorze, poprawka ta ma na celu zapobieżenie nadużywaniu możliwości wyłączeń 
ze stosowania dyrektywy ze względu na obronę narodową lub obronę cywilną.  Jednak, 
biorąc pod uwagę wyjątkowe sytuacje związane z obroną cywilną, gdy liczy się szybkie 
działanie, przeprowadzenie konsultacji społecznych może się okazać trudne do osiągnięcia. 
bardziej odpowiednie jest raczej obowiązkowe dostarczenie w późniejszym terminie 
odpowiedniego uzasadnienia sytuacji i dokonanego wyboru.

Poprawka 98
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zmiany i rozwinięcie ust. 3 art. 2 dyrektywy 2011/92/UE we wniosku 
Komisji, proponuje się, by skreślić ust. 4 art. 2 w obowiązującym tekście dyrektywy.

Poprawka 99
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia 
mające skutki transgraniczne, w 
przypadku których obowiązek 
przeprowadzenia ocen oddziaływania na 
środowisko wynika jednocześnie z 
niniejszej dyrektywy i z innych przepisów 
unijnych, mogą podlegać
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 100
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 
2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka taka sama jak popr. 19 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, łącznie z 
uściśleniem, że wypełnione muszą być wszystkie wymogi wszystkich odnośnych przepisów 
unijnych. Poprawka, podobnie jak oryginalna poprawka, zawiera odniesienie do 
transgranicznych skutków oraz zastosowania najsurowszych przepisów.

Poprawka 101
Daniël van der Stoep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) populacji i zdrowia ludzkiego;

Or. nl



PE510.694v02-00 32/72 AM\936912PL.doc

PL

Poprawka 102
Philippe Boulland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) gruntów, gleb, wód, powietrza;

Or. fr

Poprawka 103
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ocena bezpośrednich i pośrednich skutków przedsięwzięcia na zmianę klimatu będzie się 
wiązać z poważnymi trudnościami. Potencjalne oddziaływanie na zmianę klimatu należy 
ocenić na bardziej globalnym poziomie, a nie na poziomie pojedynczych projektów.

Poprawka 104
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 
2011/92/UE
Artykuł 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu;

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu, zgodnie z art. 3 TUE;

Or. en

Poprawka 105
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 106
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany:
"2. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4, w 
odniesieniu do przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie ustalają, czy 
przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z 
art. 5–10.
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Wykonawca może zadecydować, że jego 
przedsięwzięcie będzie podlegać ocenie 
zgodnie z art. 5–10
Państwa członkowskie dokonują swojego
ustalenia za pomocą:
a) badania indywidualnego;
lub
b) progów lub kryteriów ustalonych 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy promować możliwość bezpośredniego poddania OOŚ projektów wymienionych w 
załączniku II, ponieważ oznacza to oszczędność czasu dla wykonawcy przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przejrzystości.

Poprawka 107
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) po ust. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Dla ustalenia progów i kryteriów do 
celów ust. 2 państwa członkowskie muszą 
starać się określić minimalne progi i 
niezbyt surowe kryteria, aby nie wykluczyć 
żadnego przedsięwzięcia publicznego lub 
prywatnego, które mogłoby mieć istotne 
skutki dla środowiska.”

Or. fr

Poprawka 108
Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a
2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, z 
wyjątkiem przedsięwzięć, które są poniżej 
odpowiednich progów lub nie spełniają 
odpowiednich kryteriów ustalonych przez 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. 
b, wykonawca podaje informacje o 
cechach przedsięwzięcia, jego 
potencjalnym znacznym oddziaływaniu na 
środowisko oraz środkach przewidzianych 
w celu uniknięcia lub ograniczenia 
znaczących skutków. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 109
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 110
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku przeprowadzenia badania 
indywidualnego lub ustalania progów lub 
kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 

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

bierze pod uwagę kryteria wyboru 
związane z cechami lub lokalizacją 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniem na środowisko. Wyniki 
tego badania muszą być podane do 
publicznej wiadomości a zainteresowane 
osoby muszą mieć możliwość złożenia 
odwołania. Szczegółowy wykaz kryteriów 
wyboru, które należy stosować znajduje się 
w załączniku III.”;

Or. fr

Poprawka 111
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„5. Właściwy organ dokonuje ustalenia
zgodnie z ust. 2 biorąc pod uwagę wszelkie 
informacje podane przez wykonawcę na 
podstawie ust. 3 i z uwzględnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyników badań, 
wstępnych weryfikacji lub ocen skutków 
dla środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. W 
przypadku gdy właściwy organ stwierdza, 
że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
art. 5–10, to takie ustalenie jest 
udostępnianie publiczne. W przeciwnym 
razie, ustalenie dokonane na podstawie 
ust. 2:

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do progów nie wnosi wartości dodanej i powoduje, ze przepis jest mniej jasny. 
Zyska on na jasności, jeśli się zaznaczy, że w przypadku gdy nie ma potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, takie ustalenie zostanie udostępnione 
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publicznie. Należy unikać nadmiaru związanego z procedurą ustalania zakresu i preselekcji.

Poprawka 112
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawiera wyszczególnienie 
uwzględnionych kryteriów z załącznika III;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 113
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawiera opis środków przewidzianych w 
celu zapobiegania wszelkim znaczącym 
skutkom dla środowiska, ich unikania i 
ograniczania w przypadkach gdy 
zdecydowano, że ocena oddziaływania na 
środowisko nie jest potrzebna zgodnie z 
art. 5–10;

c) zawiera opis środków przewidzianych w 
celu zapobiegania wszelkim znaczącym 
skutkom dla środowiska i ich unikania w 
przypadkach gdy zdecydowano, że ocena 
oddziaływania na środowisko nie jest 
potrzebna zgodnie z art. 5–10;

Or. fr

Poprawka 114
Peter Jahr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 115
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 

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

oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
oraz charakteru potencjalnego 
oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

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”.

Poprawka 116
Peter Jahr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 

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

oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, rodzaju potencjalnych 
skutków oraz zbadanych przez wykonawcę
rozwiązań alternatywnych wobec 
proponowanego przedsięwzięcia.
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać w sprawozdaniu o 
oddziaływaniu na środowisko znajduje się 
w załączniku IV.

Or. de

Poprawka 117
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

Or. fr

Poprawka 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„1. W przypadku gdy ocena oddziaływania 
na środowisko musi zostać 
przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, 
wykonawca przygotowuje sprawozdanie o 
oddziaływaniu na środowisko. Ocena 
oddziaływania na środowisko opiera się na 
ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu i zawiera informacje, 
których można w sposób uzasadniony 
wymagać do celów podejmowania 
racjonalnych decyzji dotyczących 
oddziaływania proponowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, łącznie, w 
stosownych przypadkach, z wizualnym 
oddziaływaniem na otoczenie, z 
uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy 
oraz metod oceny, cech, stopnia 
zaawansowania technicznego i lokalizacji 
przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim 
pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań 
alternatywnych) są właściwiej oceniane na 
innych poziomach, w tym na poziomie 
planowania, lub na podstawie innych 
wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy 
wykaz informacji, które należy podać w 
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środowisko znajduje się w załączniku IV. sprawozdaniu o oddziaływaniu na 
środowisko znajduje się w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 119
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 120
Peter Jahr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 121
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 
2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 
trwania;

skreślona

Or. de

Poprawka 122
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 
2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia

d) wymagane rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia, 
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oraz ich cechy szczególne; zbadane przez wykonawcę;

Or. de

Poprawka 123
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 
2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 
wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

d) rozwiązania alternatywne wobec 
proponowanego przedsięwzięcia oraz ich 
cechy szczególne, w tym alternatywa 
będąca punktem odniesienia, z 
uwzględnieniem skutków dla środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka taka sama jak popr. 27 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, łącznie z 
uściśleniem, że analiza scenariusza odniesienia (prawdopodobny rozwój danego środowiska 
w przypadku rezygnacji z przedsięwzięcia) powinna być dołączona jako alternatywa służąca 
za punkt odniesienia jeśli chodzi o spodziewane oddziaływanie przedsięwzięcia.

Poprawka 124
Peter Jahr

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 
 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje, które należy podać, 
dotyczące cech szczególnych danego 
przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

skreślona

Or. de
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Poprawka 125
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 126
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Właściwy organ może również skorzystać 
z pomocy niezależnych ekspertów, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Właściwy organ może następnie 
zwracać się o dodatkowe informacje 
wyłącznie w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności i pod warunkiem 
przedstawienia należytego uzasadnienia.
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 127
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg zwrócenia się do posiadających odpowiednie kwalifikacje zewnętrznych ekspertów w 
odniesieniu do wszystkich informacji dotyczących ochrony środowiska stwarza znaczne 
problemy: nie pozwoli średnim i dużym przedsiębiorstwom na przeprowadzenie potrzebnej 
ekspertyzy wewnętrznej i ekonomicznie zniszczy małe przedsiębiorstwa. Istnieją obawy, że dla 
pewnych kwestii w niektórych państwach lub/i w obrębie konsultowanej społeczności 
zabraknie dostępu do posiadających odpowiednie kwalifikacje ekspertów. „Niezależny 
ekspert” to posiadająca kwalifikacje osoba lub takiż podmiot, niezależny od podlegającego 
kontroli przedsięwzięcia oraz od osób zajmujących kierownicze stanowiska w obrębie 
kontrolowanych robót. 

Poprawka 128
Adina-Ioana Vălean



PE510.694v02-00 48/72 AM\936912PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 129
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 130
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 131
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, 
przydział zadań w zakresie oceny, 
akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają 
państwa członkowskie. Komisja 
Europejska zastrzega sobie prawo 
zweryfikowania niezależności tych 
ekspertów i właściwego przebiegu 
procedury wyboru.

Or. fr

Poprawka 132
Heinz K. Becker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 133
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b
2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 134
Peter Jahr

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

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

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

Or. de

Poprawka 135
Heinz K. Becker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Niezależnie od wszelkich konkretnych 
przedsięwzięć w toku podlegających 
wymogowi oceny oddziaływania na 
środowisko, państwa członkowskie 
dopilnowują, by informacje kontaktowe 
zapewniające szybki i łatwy dostęp do 
organu lub organów, które zwykle są 
odpowiedzialne za wykonywanie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, były w każdym momencie 
publicznie dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Ułatwi to obywatelom kontakt z właściwymi organami, między innymi po to, by zdobyć 
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informacje na temat ewentualnego wymogu poddania danego przedsięwzięcia procedurze 
OOŚ, nawet przed podjęciem decyzji w sprawie stosowania art.5–10 dyrektywy. Doprowadzi 
to do nieprzerwanych informacji i zaangażowania społeczeństwa, a w ostatecznym 
rozrachunku może zapobiec sytuacji, w której projekty, które powinny podlegać procedurze 
OOŚ zgodnie z niniejszą dyrektywą nie zostaną poddane takiej procedurze.

Poprawka 136
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Aby zapewnić rzeczywisty udział 
zainteresowanej grupy społeczeństwa w 
procesie decyzyjnym przewidziany w ust. 4 
właściwy organ lub właściwe organy 
muszą wykazać uwzględnienie uwag i 
opinii wyrażonych przez opinię publiczną. 
Musi odbyć się prawdziwa debata a 
właściwy organ lub właściwe organy 
muszą odpowiedzieć na wszystkie pytania 
zadane przez zainteresowaną grupę 
społeczeństwa.

Or. fr

Poprawka 137
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
2011/92/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) streszczenie opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7;

c) streszczenie uwag, opinii, pytań i 
odpowiedzi otrzymanych na podstawie art. 
6 i 7;
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Or. fr

Poprawka 138
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów potencjalnie 
mających znaczące niekorzystne skutki 
transgraniczne, właściwy organ podaje 
informacje dotyczące nieuwzględnienia 
opinii otrzymanych przez zainteresowane 
państwo członkowskie w czasie konsultacji 
przeprowadzonych na podstawie art. 7.

W przypadku projektów potencjalnie 
mających znaczące niekorzystne skutki 
transgraniczne, właściwy organ
uwzględnia opinie otrzymane przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
czasie konsultacji przeprowadzonych na 
podstawie art. 7.

Or. fr

Poprawka 139
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 
okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – rozważa, czy 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 

2. Jeżeli na podstawie konsultacji i 
informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 
okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało 
znaczące niekorzystne skutki dla 
środowiska, właściwy organ – jak 
najszybciej i w ścisłej współpracy z 
organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 
oraz z wykonawcą – rozważa, czy należy 
odmówić zgody na przedsięwzięcie czy też
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
powinno zostać poddane rewizji, a projekt 
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ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

zmodyfikowany w celu uniknięcia lub 
ograniczenia tych niekorzystnych skutków 
dla środowiska, i czy konieczne są 
dodatkowe środki łagodzące lub 
kompensujące.

Or. en

Uzasadnienie

Przy omawianiu możliwości, jakie otwierają się przed właściwymi organami w wyniku oceny 
stwierdzającej znaczne szkodliwe oddziaływanie na środowisko, warto wspomnieć, że wśród 
dostępnych opcji jest również możliwość nie wydania zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia.

Poprawka 140
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 141
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. Wyniki 
takiego monitorowania przedstawiane są 
właściwemu organowi. W stosownych 
przypadkach można wykorzystać ustalenia 
w zakresie monitorowania określone na 
podstawie innych przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 142
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. Wyniki 
takiego monitorowania w fazie budowy i 
eksploatacji są przekazywane właściwemu 
organowi oraz aktywnie 
rozpowszechniane zgodnie z dyrektywą 
2003/4/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka taka sama jak popr. 33 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, jednak zawierająca 
uściślenie, że monitorowanie powinno mieć miejsce w fazie budowy i w fazie eksploatacji, a 
po zgromadzeniu danych przez właściwy organ ten ostatni musi dopilnować ich publikacji 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska. 

Poprawka 143
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach można 
wykorzystać ustalenia w zakresie 
monitorowania określone na podstawie 
innych przepisów unijnych.

W przypadku gdy monitorowanie wykaże 
istnienie znacznego nieprzewidzianego 
niekorzystnego wpływu, wykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 144
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy monitorowanie 
wykaże istnienie nieprzewidzianego 
niekorzystnego wpływu, wykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia działań 
naprawczych. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by stosowano prawodawstwo 
krajowe w przypadkach gdy wykonawcy, 
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eksperci posiadający kwalifikacje 
techniczne i/lub eksperci krajowi mogą 
podlegać karom i/lub sankcjom, gdy 
nieprzewidziane znaczące niekorzystne 
skutki dla środowiska są wynikiem 
zaniedbania lub poważnego naruszenia 
standardów akredytacji. Zgłoszone przez 
wykonawcę propozycje działań 
naprawczych są udostępniane publicznie i 
zatwierdzane przez właściwy organ lub 
organy, które zapewniają zachowanie 
zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka taka sama jak popr. 34 sprawozdawcy komisji opiniodawczej, podkreślająca 
potrzebę dokładnego ustalenia i egzekwowania w prawie krajowym potencjalnej 
odpowiedzialności.

Poprawka 145
Peter Jahr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 146
Margrete Auken
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a
2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z odpowiednimi procedurami, i
podają do wiadomości publicznej 
następujące informacje:

„1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub 
nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję 
zostaje podjęta, właściwy organ lub organy 
bezzwłocznie a najpóźniej w terminie 10 
dni roboczych po podjęciu decyzji 
informują o niej społeczeństwo oraz 
organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
zgodnie z odpowiednimi procedurami. 
Właściwy organ lub właściwe organy
podają do wiadomości publicznej 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

W interesie zarówno wykonawców i obywateli, leży, aby wszystkie procedury administracyjne 
dotyczące zezwolenia na inwestycję i jego różnych możliwych następstw przebiegały bez 
zbędnych opóźnień. Część informacyjna powinna mieć określony jasny nieprzekraczalny 
termin.

Poprawka 147
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Prawo członków zainteresowanej 
społeczności do wszczęcia postępowania 
prawnego zgodnie z art. 11.

Or. en



AM\936912PL.doc 59/72 PE510.694v02-00

PL

Uzasadnienie

Jest ważne, by właściwe organy informowały zainteresowane grupy społeczeństwa o ich 
prawie do wystąpienia na drogę prawną zgodnie z obowiązującym art. 11 dyrektywy 
2011/92/UE oraz by dostarczały w tym celu właściwe informacje.

Poprawka 148
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zainteresowana grupa społeczeństwa 
musi mieć możliwość zakwestionowania 
przekazanych informacji a państwo 
członkowskie musi dopilnować istnienia 
rzeczywistej możliwości odwołania od 
podjętej decyzji;

Or. fr

Poprawka 149
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b
2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreślona
”3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa w 
ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Przepis nie jest jasny. Nie da się dokładnie określić jego znaczenia i konsekwencji. Jeśli 
chodzi o ujawnienie informacji przed przekazaniem ostatecznej decyzji wykonawcy, przepis 
ten należy uchylić. Takie przepisy mogą być wykorzystywane w celach nadużyć.

Poprawka 150
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Obywatele mogą złożyć pozew, w tym 
składając powództwo o zaprzestanie 
wykonania kwestionowanego działania, w 
związku z decyzją o udzieleniu zgody na 
realizację projektu, przez wszczęcie 
postępowania prawnego zgodnie z 
prawem krajowym oraz w terminie do 
trzech miesięcy od wydania formalnej 
decyzji przez właściwy organ.
5. Właściwy organ lub organy 
dopilnowują, by przedsięwzięcia, które 
uzyskały zgodę na realizację, nie 
rozpoczęły się przed upływem terminu na 
złożenie pozwu. 

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 4 ma w zasadzie takie samo brzmienie jak popr. 37 sprawozdawcy komisji opiniodawczej 
z niewielkimi zmianami dotyczącymi zgodności procedury z prawem krajowym oraz 
obowiązku właściwego organu podania decyzji do wiadomości publicznej. Ust. 5 to fragment 
uzasadnienia sprawozdawcy. Ma on na celu dopilnowanie, by przedsięwzięcia, pomimo że 
otrzymały już zgodę na realizację, nie rozpoczynały się przed upływem terminu na złożenie 
pozwu.
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Poprawka 151
Heinz K. Becker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest to lepsza gwarancja obiektywizmu i bezstronności właściwych organów oraz jeden z 
wniosków, jaki można wyciągnąć ze specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2012 r. w związku z 
rozbudową lotniska w Wiedniu. W tym przypadku Komisja słusznie domagała się, że brakuje 
podstaw prawnych do tego, by rozpatrzyć zarzuty obywateli i rzecznika dotyczące wyraźnego 
konfliktu interesów właściwego organu.

Poprawka 152
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)
2011/92/UE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Państwa członkowskie ustalają, na 
jakim etapie mogą być kwestionowane 
decyzje, działania lub zaniechania, 
stwarzając możliwość podważenia 
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zgodności z prawem materialnym i 
formalnym decyzji, działań lub zaniechań, 
zgodnie z ust. 1, łącznie z wykorzystaniem 
mechanizmu powództwa o zaprzestanie.”

Or. en

Uzasadnienie

W dalszym rozwinięciu oryginalnego tekstu dyrektywy 2011/92/UE należy w miarę 
możliwości zagwarantować obywatelom, że przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia 
będą oni mieli możliwość podważenia zgodności decyzji administracyjnych z prawem 
(zarówno prawem materialnym, jak i formalnym). Mechanizm powództwa o zaprzestanie jest 
jedną z takich gwarancji zapewniających, że środowisku nie zostanie wyrządzona żadna 
szkoda zanim sądy nie zatwierdzą zgodności przedmiotowej decyzji z prawem.

Poprawka 153
Peter Jahr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) w art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że naruszenie przepisów 
proceduralnych oraz wymogów 
formalnych nie ma wpływu na ważność 
zezwolenia, jeżeli decyzja byłaby 
prawdopodobnie taka sama, gdyby nie 
doszło do naruszenia. Sytuacja taka ma 
miejsce zwłaszcza wtedy, gdy:
a) nie spełniono przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie wymogu 
uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa w odniesieniu do 
poszczególnych osób lub organów, jednak 
odpowiednie interesy nie miały znaczenia 
lub zostały uwzględnione w decyzji,
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b) dane, o których mowa w art. 9 ust. 1, są 
niepełne, lub
c) w związku z ogłoszeniem wymaganym 
na mocy niniejszej dyrektywy doszło do 
naruszenia, jednak cel informacyjny tego 
ogłoszenia został zrealizowany.
Powyższe nie narusza prawa państw 
członkowskich do ustalenia w ramach ich 
przepisów krajowych wymogu dotyczącego 
naruszenia prawa dodatkowo do 
naruszenia procedury.”.
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że etapy procedury, na 
których doszło do naruszeń, mogą zostać 
powtórzone również po wydaniu decyzji,
jeżeli naruszenie procedury nie jest 
poważne i nie dotyczy podstaw projektu. 
Państwa członkowskie dbają o to, aby 
również w przypadku powtórzenia etapu 
procedury, na którym doszło do naruszeń, 
właściwe organy ponownie podjęły decyzję 
niezależną od poprzedniej.”. 

Or. de

Poprawka 154
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli dyrektywa OOŚ, jak we wniosku Komisji, uczyniłaby kryteria ustalania zakresu OOŚ 
(zgodnie z definicją w załączniku IIa, III i IV) obowiązkowymi i jednakowymi dla wszystkich, 
wtedy uprawnienia przekazane Komisji (art. 12a) nie byłyby właściwym instrumentem do 
zmiany tych załączników. W takim wypadku kryteria te stałyby się kluczową częścią dyrektywy 
i powinny być zmieniane tylko w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Albo można 
ponownie rozważyć zastosowanie aktów delegowanych, albo kryteria w załączniku będą 
miały jedynie znaczenie orientacyjne.

Poprawka 155
Ana Miranda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt -1 (nowy)
2011/92/UE
Załącznik I – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

(Przyjęcie tej poprawki automatycznie skreśla kopalnie odkrywkowe z lit. a ust. 2 
(PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY) załącznika II dyrektywy 2011/92/UE)

Uzasadnienie

Ze względu na charakter tej działalności (zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby), 
przedsięwzięcia takie powinny automatycznie być poddane OOŚ, a zatem znajdować się w 
załączniku i dyrektywy.

Poprawka 156
Roger Helmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt -1 (nowy)
2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) W ZAŁĄCZNIKU II ust. 2 lit. d dodaje 
się podpunkt w brzmieniu:
„(iv) wiercenie poszukiwawcze oraz 
szacowanie zasobów ropy naftowej i/lub 
gazu ziemnego w formacjach skalnych.”

Or. en

Uzasadnienie

Aby przedsięwzięcia związane z gazem łupkowym i wydobyciem ropy naftowej mogły się 
rozpocząć, wiercenie poszukiwawcze powinno podlegać postanowieniom załącznika II. 
Wydobycie gazu łupkowego i ropy naftowej normalnie znajduje się w załączniku i art. 14. 
„Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego do celów handlowych w przypadku gdy ilości 
wydobyte przekraczają 500 ton dziennie dla ropy naftowej i 500,000 m3 dziennie w przypadku 
gazu.”

Poprawka 157
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt -1 (nowy)
2011/92/UE
Załącznik II – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) W ZAŁĄCZNIKU II ust. 2 lit. d dodaje 
się podpunkt w brzmieniu:
„(iv) poszukiwanie ropy naftowej i/lub 
gazu ziemnego  w warstwach łupkowych 
lub innych formacjach skał osadowych o 
podobnie niskiej lub niższej 
przepuszczalności i porowatości,”

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do gazu łupkowego zgodnie z załącznikiem II wyjaśnia obowiązek związany z 
poszukiwaniem gazu łupkowego zgodnie z „wytycznymi dotyczącymi stosowania dyrektywy 
OOŚ w przedsięwzięciach związanych z poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów ze złóż 
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niekonwencjonalnych” Komisji (grudzień 2011 r.). Stanowi również konkretną odpowiedź 
legislacyjną na rezolucję PE 2011/2309 z listopada 2012 r., w której PE zwrócił się o 
dokładniejsze, aktualniejsze i bardziej wyczerpujące informacje na temat gazu łupkowego, co 
jest możliwe tylko wtedy gdy się pozwoli na poszukiwania gazu łupkowego.

Poprawka 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 159
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1
2011/92/UE
Załącznik II A – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem wrażliwości 
środowiskowej obszarów geograficznych, 
na które może ono oddziaływać.

b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, z
uwzględnieniem wrażliwości 
środowiskowej obszarów geograficznych, 
na które może ono oddziaływać.

Or. fr
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Poprawka 160
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 162
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obecnego i planowanego sposobu 
użytkowania gruntów, w tym zajmowania 
i rozdrobnienia gruntów;

skreśłona

Or. fr

Poprawka 163
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) obszary górskie i leśne; skreśłony

Or. fr

Poprawka 164
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rezerwaty przyrody i parki, trwałe 
użytki zielone, tereny rolnicze o wysokiej 
wartości przyrodniczej;

(iv) rezerwaty przyrody i parki, tereny 
rolnicze o wysokiej wartości 
przyrodniczej;

Or. fr

Poprawka 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 168
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazanie 
rozwiązania o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko i podaniem 
głównych powodów dokonanego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla 
środowiska.

2. Opis aspektów technicznych, 
lokalizacyjnych i innych (np. związanych z 
projektem przedsięwzięcia, 
zaawansowaniem technicznym, wielkością 
i skalą) rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych.

Or. fr

Poprawka 169
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie, 
uwzględniający w szczególności: 
zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 
różnorodność biologiczną i funkcje 
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 
organiczna, erozja, zagęszcznie, 
zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i 
leśnictwem, możliwości łagodzenia, skutki 
związane z modyfikacją, jeżeli w 
przedsięwzięciu uwzględni się zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu) dobra 
materialne, dziedzictwo kulturowe, w tym 
architektoniczne i archeologiczne, 
krajobraz; opis taki powinien obejmować 
wzajemne oddziaływanie między 
powyższymi aspektami, a także narażenie, 
podatność i odporność tych aspektów na 
zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka.

4. Opis aspektów środowiska, na które 
może w znaczący sposób oddziaływać 
proponowane przedsięwzięcie.

Or. fr


