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Pozmeňujúci návrh 52
Peter Jahr

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami a 
politikami, ktoré vypracovali členské štáty 
v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií.

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami a 
politikami, ktoré vypracovali členské štáty 
v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií.

Administratívne postupy sa v mnohých 
prípadoch stali príliš komplikované a 
spletité, čo spôsobuje zdržania a vytvára 
prídavné riziká pre ochranu životného 
prostredia. V tejto súvislosti patria 
zjednodušenie a harmonizácia postupov 
medzi hlavné ciele smernice. Treba 
zohľadniť vhodnosť vytvorenia jedného 
kontaktného miesta so zreteľom na 
umožnenie koordinovaného posúdenia 
alebo spoločných postupov, keď sú 
potrebné viaceré posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, napríklad v prípadoch 
cezhraničných projektov, ako aj na 
definíciu konkrétnejších kritérií 
povinných posudzovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami a 
politikami, ktoré vypracovali členské štáty 
v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií.

(3) Je nevyhnutné zmeniť a doplniť 
smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť 
kvalitu postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zefektívniť rôzne 
opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť 
a synergie s ostatnými právnymi predpismi 
a politikami Únie, ako aj stratégiami a 
politikami, ktoré vypracovali členské štáty 
v rámci svojich vnútroštátnych 
kompetencií. Zmenou tejto smernice sa 
má v konečnom dôsledku dosiahnuť 
lepšie vykonávanie na úrovni členských 
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Peter Jahr

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3 a) V prípade projektov s možným 
cezhraničným účinkom na životné 
prostredie zriadia členské štáty spoločné 
a jednotné kontaktné miesto, v ktorom 
budú mať rovnaké zastúpenie a ktoré 
bude zodpovedné za všetky procesné 
kroky. Pre následné povolenie projektu je 
potrebný súhlas všetkých dotknutých 
členských štátov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Peter Jahr

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3 b) Prepracovanou smernicou 
2011/92/EÚ sa má navyše zabezpečiť 
zlepšenie ochrany životného prostredia, 
zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a 
podporenie udržateľného rastu v Európe. 
Na to je potrebné zjednodušiť 
a harmonizovať stanovené postupy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať kľúčové prvky, 
najmä pre projekty infraštruktúry.

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov a riziko katastrof, 
oveľa vyššiu dôležitosť pri tvorbe politík, a 
preto by mali v rámci procesu 
posudzovania a rozhodovania predstavovať 
kľúčové prvky, najmä pre projekty 
infraštruktúry.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 57
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
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dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať kľúčové prvky, 
najmä pre projekty infraštruktúry.

dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať dôležité prvky, 
najmä pre projekty infraštruktúry.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať kľúčové prvky, 
najmä pre projekty infraštruktúry.

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
a udržateľnosť využívania zdrojov, 
ochrana biodiverzity, boj proti zmene
klímy a riziko prírodných a človekom 
spôsobených katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať kľúčové prvky 
pre všetky verejné a súkromné projekty, 
ktoré môžu mať významný vplyv na 
životné prostredie, a to najmä pre projekty 
infraštruktúry.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Peter Jahr

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 

(4) Za posledné desaťročie nadobudli 
environmentálne aspekty, ako sú účinnosť 
využívania zdrojov, biodiverzita, zmena 
klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu 
dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by 
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mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať kľúčové prvky, 
najmä pre projekty infraštruktúry.

mali v rámci procesu posudzovania a 
rozhodovania predstavovať kľúčové prvky, 
najmä pre projekty infraštruktúry.

Keďže Komisia nestanovila usmernenia 
na uplatňovanie smernice o ochrane 
historického a kultúrneho dedičstva, 
navrhne zoznam kritérií a údajov na 
lepšie vykonávanie smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Veľmi starostlivé zohľadnenie 
environmentálnych kritérií u všetkých 
projektov môže mať aj negatívne účinky, 
keď zložitosť postupu, ako aj trvanie 
povoľovacieho konania a overovania 
môžu viesť k tomu, že sa jednotlivé fázy 
predĺžia, čo v skutočnosti povedie k vyšším 
nákladom a v konečnom dôsledku môže 
dlhšie vykonávanie predstavovať dokonca 
ohrozenie životného prostredia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Otázkami týkajúcimi sa životného 
prostredia v súvislosti s infraštruktúrnymi 
projektmi sa nesmie zakryť, že projekt má 
vždy určitý vplyv na životné prostredie 
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a najdôležitejšia je otázka, v akom pomere 
je prínos projektu k jeho účinkom na 
životné prostredie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia sa vo svojom oznámení s 
názvom Plán pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje[14] zaviazala zahrnúť 
do kontextu revízie smernice 2011/92/EÚ 
viac aspektov týkajúcich sa efektívneho 
využívania zdrojov.

(5) Komisia sa vo svojom oznámení s 
názvom Plán pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje[14] zaviazala zahrnúť 
do kontextu revízie smernice 2011/92/EÚ 
viac aspektov týkajúcich sa efektívneho 
a udržateľného využívania zdrojov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V Dohovore OSN o biologickej 
diverzite (ďalej len „dohovor“), ktorého 
signatárom je Európska únia, sa vyžaduje 
posudzovanie významných nepriaznivých 
vplyvov projektov na biologickú diverzitu,
a to v takej miere a rozsahu, ako je to 
možné, v súlade s definíciou v článku 2 
dohovoru s cieľom predísť takýmto 
vplyvom alebo ich minimalizovať. Toto 
predchádzajúce posudzovanie vplyvov by 
malo prispieť k dodržaniu hlavného cieľa 
Únie prijatého v roku 2010, ktorým je 
zastavenie straty biodiverzity a degradácie 

(7) V Dohovore OSN o biologickej 
diverzite (ďalej len „dohovor“), ktorého 
signatárom je Európska únia, sa vyžaduje 
posudzovanie významných nepriaznivých 
vplyvov projektov na biologickú diverzitu 
v súlade s definíciou v článku 2 dohovoru s 
cieľom predísť takýmto vplyvom alebo ich 
minimalizovať. Toto predchádzajúce 
posudzovanie vplyvov by malo prispieť k 
dodržaniu hlavného cieľa Únie prijatého v 
roku 2010, ktorým je zastavenie straty 
biodiverzity a degradácie ekosystémových 
služieb do roku 2020, a ich obnova tam, 
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ekosystémových služieb do roku 2020, a 
ich obnova tam, kde je to možné.

kde je to možné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V Dohovore OSN o biologickej 
diverzite (ďalej len „dohovor“), ktorého 
signatárom je Európska únia, sa vyžaduje 
posudzovanie významných nepriaznivých 
vplyvov projektov na biologickú diverzitu, 
a to v takej miere a rozsahu, ako je to 
možné, v súlade s definíciou v článku 2 
dohovoru s cieľom predísť takýmto 
vplyvom alebo ich minimalizovať. Toto 
predchádzajúce posudzovanie vplyvov by
malo prispieť k dodržaniu hlavného cieľa 
Únie prijatého v roku 2010, ktorým je 
zastavenie straty biodiverzity a degradácie 
ekosystémových služieb do roku 2020, a 
ich obnova tam, kde je to možné.

(7) V Dohovore OSN o biologickej 
diverzite (ďalej len „dohovor“), ktorého 
signatárom je Európska únia, sa vyžaduje 
posudzovanie významných nepriaznivých 
vplyvov projektov na biologickú diverzitu, 
a to v takej miere a rozsahu, ako je to 
možné, v súlade s definíciou v článku 2 
dohovoru s cieľom predísť takýmto 
vplyvom alebo ich minimalizovať. Toto 
predchádzajúce posudzovanie vplyvov 
môže prispieť k dodržaniu hlavného cieľa 
Únie prijatého v roku 2010, ktorým je 
zastavenie straty biodiverzity a degradácie 
ekosystémových služieb do roku 2020, a 
ich obnova tam, kde je to možné.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 65
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Opatrenia prijaté na predchádzanie 
významným nepriaznivým vplyvom na 
životné prostredie, na ich zníženie a v 
prípade potreby aj na ich kompenzáciu by 
mali prispieť k zabráneniu zhoršenia 

(8) Opatrenia prijaté na predchádzanie 
významným nepriaznivým vplyvom na 
životné prostredie by mali prispieť k 
zabráneniu zhoršenia kvality životného 
prostredia a čistej strate biodiverzity v 
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kvality životného prostredia a čistej strate 
biodiverzity v súlade so záväzkami Únie v 
kontexte dohovoru a s cieľmi a opatreniami 
stratégie Únie v oblasti biodiverzity do 
roku 2020.

súlade so záväzkami Únie v kontexte 
dohovoru a s cieľmi a opatreniami stratégie 
Únie v oblasti biodiverzity do roku 2020.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zmena klímy bude aj naďalej 
poškodzovať životné prostredie a 
ohrozovať rozvoj hospodárstva. Mala by 
sa preto podporovať environmentálna, 
sociálna a hospodárska odolnosť Únie s 
cieľom účinne riešiť problematiku zmeny 
klímy na celom území Únie. 
Prispôsobenie sa zmene klímy a reakcie 
zamerané na zmiernenie jej vplyvu je 
potrebné riešiť v mnohých oblastiach 
právnych predpisov Únie.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 67
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zmena klímy bude aj naďalej 
poškodzovať životné prostredie a 
ohrozovať rozvoj hospodárstva. Mala by sa 
preto podporovať environmentálna, 
sociálna a hospodárska odolnosť Únie s 
cieľom účinne riešiť problematiku zmeny 

(9) Zmena klímy bude aj naďalej 
predstavovať hrozbu pre životné 
prostredie a ohrozovať predvídateľnosť 
rozvoja hospodárstva. Mala by sa preto 
podporovať environmentálna, sociálna a 
hospodárska odolnosť Únie s cieľom 
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klímy na celom území Únie. Prispôsobenie 
sa zmene klímy a reakcie zamerané na 
zmiernenie jej vplyvu je potrebné riešiť v 
mnohých oblastiach právnych predpisov 
Únie.

účinne riešiť problematiku zmeny klímy na 
celom území Únie. Prispôsobenie sa zmene 
klímy a reakcie zamerané na zmiernenie jej 
vplyvu je potrebné riešiť v mnohých 
oblastiach právnych predpisov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zmena klímy bude aj naďalej 
poškodzovať životné prostredie a 
ohrozovať rozvoj hospodárstva. Mala by sa 
preto podporovať environmentálna, 
sociálna a hospodárska odolnosť Únie s 
cieľom účinne riešiť problematiku zmeny 
klímy na celom území Únie. Prispôsobenie 
sa zmene klímy a reakcie zamerané na 
zmiernenie jej vplyvu je potrebné riešiť v 
mnohých oblastiach právnych predpisov 
Únie.

(9) Zmena klímy bude aj naďalej 
poškodzovať životné prostredie a 
ohrozovať rozvoj hospodárstva. Mala by sa 
preto podporovať environmentálna, 
sociálna a hospodárska odolnosť Únie s 
cieľom účinne riešiť problematiku zmeny 
klímy na celom území Únie. Prispôsobenie 
sa zmene klímy a reakcie zamerané na 
zmiernenie jej vplyvu je potrebné okamžite
riešiť v mnohých oblastiach právnych 
predpisov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
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túto smernicu v odôvodnených prípadoch. túto smernicu výnimočne v prípadoch
projektov slúžiacich výlučne na účely 
civilnej ochrany za podmienky, že 
Komisia je včas náležite informovaná 
o dôvodoch výberu a náležite a včas 
informovaná je aj dotknutá verejnosť a 
zvážili sa všetky ostatné uskutočniteľné 
alternatívy.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je v súlade s postojom spravodajcu stanoviska v 
pozmeňujúcom návrhu č. 5 obmedziť výnimky zo smernice na konkrétne a výnimočné prípady 
núdze. Keďže však uznávame, že tu môže ísť o použitie v mimoriadnych situáciách týkajúcich 
sa otázok civilnej ochrany, kde sú rozhodujúce včasné rozhodnutia, nebolo by realistické, aby 
toto ustanovenie podliehalo predchádzajúcemu súhlasu Komisie, treba skôr zaistiť riadne 
odôvodnenie prípadu a prijatých rozhodnutí v podobe stanovenia následnej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh 70
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených, ale jasne 
definovaných a obmedzených prípadoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Peter Jahr

Návrh smernice
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu v odôvodnených prípadoch.

V tejto súvislosti by sa v smernici mali 
zohľadniť ustanovenia Dohovoru z 
Espoo, v ktorom je v prípadoch 
cezhraničných projektov stanovená 
povinnosť zúčastnených štátov vzájomne 
sa informovať a vykonávať vzájomné
konzultácie. Komisia v takýchto 
cezhraničných projektoch zohráva 
aktívnejšiu a nápomocnú úlohu, vždy keď 
to je vhodné a možné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri určovaní pravdepodobnosti 
významného vplyvu na životné prostredie 
by príslušné orgány mali stanoviť 
najrelevantnejšie kritériá, ktoré by sa mali 
zvážiť, a použiť doplňujúce informácie, 
ktoré môžu byť dostupné na základe iných 
posúdení vyžadovaných v rámci právnych 
predpisov Únie v záujme efektívneho 
uplatňovania postupu overovania. V tejto 
súvislosti je vhodné špecifikovať obsah 
rozhodnutia o overovaní, najmä v prípade, 
keď sa nevyžaduje posúdenie vplyvov na 
životné prostredie.

vypúšťa sa
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri určovaní pravdepodobnosti 
významného vplyvu na životné prostredie 
by príslušné orgány mali stanoviť 
najrelevantnejšie kritériá, ktoré by sa mali
zvážiť, a použiť doplňujúce informácie, 
ktoré môžu byť dostupné na základe iných 
posúdení vyžadovaných v rámci právnych 
predpisov Únie v záujme efektívneho 
uplatňovania postupu overovania. V tejto 
súvislosti je vhodné špecifikovať obsah 
rozhodnutia o overovaní, najmä v prípade, 
keď sa nevyžaduje posúdenie vplyvov na 
životné prostredie.

(16) Pri určovaní pravdepodobnosti 
významného vplyvu na životné prostredie 
by príslušné orgány mali stanoviť 
najrelevantnejšie kritériá, ktoré sa môžu
zvážiť, a použiť doplňujúce informácie, 
ktoré môžu byť dostupné na základe iných 
posúdení vyžadovaných v rámci právnych 
predpisov Únie v záujme efektívneho 
uplatňovania postupu overovania.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 74
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Pri určovaní pravdepodobnosti 
významného vplyvu na životné prostredie 
by príslušné orgány mali stanoviť 
najrelevantnejšie kritériá, ktoré by sa mali 
zvážiť, a použiť doplňujúce informácie, 
ktoré môžu byť dostupné na základe iných 
posúdení vyžadovaných v rámci právnych 
predpisov Únie v záujme efektívneho 
uplatňovania postupu overovania. V tejto 
súvislosti je vhodné špecifikovať obsah 

(16) Pri určovaní pravdepodobnosti 
významného vplyvu na životné prostredie 
by príslušné orgány mali jasne 
a jednoznačne stanoviť najrelevantnejšie 
kritériá, ktoré by sa mali zvážiť, a použiť 
doplňujúce informácie, ktoré môžu byť 
dostupné na základe iných posúdení 
vyžadovaných v rámci právnych predpisov 
Únie v záujme efektívneho 
a transparentného uplatňovania postupu 
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rozhodnutia o overovaní, najmä v prípade, 
keď sa nevyžaduje posúdenie vplyvov na 
životné prostredie.

overovania. V tejto súvislosti je vhodné 
špecifikovať obsah rozhodnutia o 
overovaní, najmä v prípade, keď sa 
nevyžaduje posúdenie vplyvov na životné 
prostredie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Príslušné orgány by mali mať 
povinnosť vymedziť rozsah a úroveň 
detailov týkajúcich sa environmentálnych 
informácií predkladaných vo forme 
environmentálnej správy (určenie rozsahu). 
Na zlepšenie kvality posudzovania a 
zefektívnenie rozhodovacieho procesu je 
dôležité špecifikovať na úrovni Únie 
kategórie informácií, z ktorých by 
príslušné orgány mali pri tomto určovaní 
vychádzať.

(17) Príslušné orgány by mali mať 
povinnosť vymedziť rozsah a úroveň 
detailov týkajúcich sa environmentálnych 
informácií predkladaných vo forme 
environmentálnej správy (určenie rozsahu). 
Na zlepšenie kvality posudzovania, 
zjednodušenie postupov a zefektívnenie 
rozhodovacieho procesu je dôležité 
špecifikovať na úrovni Únie kategórie 
informácií, z ktorých by príslušné orgány 
mali pri tomto určovaní vychádzať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by 
mala obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 

vypúšťa sa
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projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania a s 
cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

Or. en

Odôvodnenie

Povinné posúdenie alternatív projektu vykonané navrhovateľom v jeho environmentálnej 
správe môže viesť k značnému prídavnému zaťaženiu navrhovateľa. Najmä určenie alternatív 
s najmenším vplyvom na životné prostredie si vyžaduje starostlivé a časovo náročné 
preskúmanie projektov, ktoré sa neplánujú a pre ktoré sa nežiada povolenie.

Pozmeňujúci návrh 77
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania a s 
cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania a s 
cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala 
obsahovať posúdenie všetkých prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania a s 
cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania a s 
cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

(18) Environmentálna správa o projekte, 
ktorú musí navrhovateľ predložiť, môže
obsahovať posúdenie prijateľných 
alternatív pre navrhovaný projekt vrátane 
pravdepodobného vývoja existujúceho 
stavu životného prostredia bez realizácie 
projektu (základný scenár) v záujme 
zlepšenia kvality procesu posudzovania a s 
cieľom umožniť začlenenie 
environmentálnych aspektov do návrhu 
projektu v počiatočnej fáze.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 80
Nikolaos Chountis

Návrh smernice
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré 
zabezpečia, aby boli údaje a informácie 
uvedené v environmentálnych správach v 
súlade s prílohou IV smernice 2011/92/EÚ 
úplné a dostatočne kvalitné. Pokiaľ ide o 
predchádzanie zdvojeniu posudzovania, 
členské štáty by mali zohľadniť fakt, že 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie sa môže vykonávať na rôznych 
úrovniach alebo pomocou rôznych 
nástrojov.

(19) Mali by sa prijať opatrenia, ktoré 
zabezpečia, aby boli údaje a informácie 
uvedené v environmentálnych správach v 
súlade s prílohou IV smernice 2011/92/EÚ 
úplné a dostatočne kvalitné.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme posilnenia povinného začlenenia alternatív projektu do environmentálnej správy.

Pozmeňujúci návrh 81
Nikolaos Chountis

Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) S cieľom zaručiť úplnosť, 
dostatočnú kvalitu a nezávislosť 
environmentálnych správ by sa malo 
zaistiť, aby tieto správy vypracúvali 
nezávislí, autorizovaní a technicky 
spôsobilí odborníci vedecky objektívnym 
spôsobom a úplne nezávisle od 
navrhovateľa a príslušných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť nezávislosť a profesionálnosť odborníkov a 
zamedziť akýmkoľvek vplyvom.
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Pozmeňujúci návrh 82
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Príslušný orgán by mal byť v záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
zodpovednosti povinný odôvodniť svoje 
rozhodnutie udeliť povolenie na projekt a 
uviesť, že zohľadnil výsledky konzultácií a 
získané relevantné informácie.

(20) Príslušný orgán môže v záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
zodpovednosti odôvodniť svoje 
rozhodnutie udeliť povolenie na projekt a 
uviesť, že zohľadnil výsledky konzultácií a 
získané relevantné informácie.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 83
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Príslušný orgán by mal byť v záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
zodpovednosti povinný odôvodniť svoje 
rozhodnutie udeliť povolenie na projekt a 
uviesť, že zohľadnil výsledky konzultácií a 
získané relevantné informácie.

(20) Príslušný orgán by mal byť v záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
zodpovednosti povinný podrobne 
a obšírne odôvodniť svoje rozhodnutie 
udeliť povolenie na projekt a uviesť, že 
zohľadnil výsledky konzultácií
s dotknutou verejnosťou a všetky získané 
relevantné informácie. V prípade, že táto 
podmienka nie je riadne splnená, by 
dotknutá verejnosť mala mať možnosť 
využiť opravné prostriedky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Nikolaos Chountis

Návrh smernice
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Mali by sa stanoviť spoločné 
minimálne požiadavky na monitorovanie 
významných nepriaznivých vplyvov 
výstavby a realizácie projektov s cieľom 
zabezpečiť vo všetkých členských štátoch 
jednotný postup, ako aj to, aby po zavedení 
zmierňujúcich a kompenzačných opatrení 
nebol žiaden z týchto vplyvov väčší, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Takéto 
monitorovanie by nemalo byť zdvojené 
alebo nad rámec monitorovania potrebného 
podľa ostatných právnych predpisov Únie.

(21) Mali by sa stanoviť spoločné 
minimálne požiadavky na monitorovanie 
významných nepriaznivých vplyvov 
výstavby a realizácie projektov s cieľom 
zabezpečiť vo všetkých členských štátoch 
jednotný postup, ako aj to, aby po zavedení 
zmierňujúcich a kompenzačných opatrení 
nebol žiaden z týchto vplyvov väčší, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Takéto 
monitorovanie by nemalo byť zdvojené 
alebo nad rámec monitorovania potrebného 
podľa ostatných právnych predpisov Únie. 
Keď monitorovanie naznačuje, že existuje 
neočakávaný nepriaznivý vplyv, mali by sa 
prijať ustanovenia na vhodné nápravné 
opatrenie.

Or. en

Odôvodnenie

Keď z monitorovania vyplýva, že existujú nepriaznivé vplyvy, navrhovateľ je povinný prijať 
nápravné opatrenia na nápravu problému.

Pozmeňujúci návrh 85
Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22 a) Zapojenie verejnosti do 
rozhodovacieho procesu od počiatočného 
štádia je veľmi dôležité na zabezpečenie 
toho, aby ten, kto rozhoduje, bral do 
úvahy názory a obavy, ktoré môžu byť pre 
tieto rozhodnutia relevantné, čím sa zvýši 
zodpovednosť a transparentnosť 
rozhodovacieho procesu, zlepší zásadná 
kvalita rozhodnutí a prispeje 
k informovanosti verejnosti o problémoch 
životného prostredia.
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Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie k pozmeňujúcemu návrhu č. 7 spravodajcu stanoviska vrátane prvku, že verejnosť 
by sa do rozhodovacieho procesu mala zapájať od počiatočného štádia s cieľom zaistiť 
efektívnosť zapojenia a pozitívny výsledok.

Pozmeňujúci návrh 86
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť simultánny, včasný a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov do
Európskeho parlamentu a Rady.

(27) Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť simultánny, včasný a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov do 
Rady.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 87
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Ciele tejto smernice, a to zabezpečiť
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia a ľudského zdravia 
prostredníctvom stanovenia minimálnych 
požiadaviek na posudzovanie vplyvov 
projektov na životné prostredie, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov. Preto ich z dôvodu rozsahu, 
závažnosti a cezhraničnej povahy 
environmentálnych aspektov, ktoré treba 
vyriešiť, možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 

(28) Ciele tejto smernice, a to zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia a ľudského zdravia 
prostredníctvom stanovenia minimálnych 
požiadaviek na posudzovanie vplyvov 
projektov na životné prostredie, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov. Preto ich z dôvodu rozsahu, 
závažnosti a cezhraničnej povahy 
environmentálnych aspektov, ktoré treba 
vyriešiť, možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
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Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Zmluvy o Európskej únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Ciele tejto smernice, a to zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia a ľudského zdravia 
prostredníctvom stanovenia minimálnych 
požiadaviek na posudzovanie vplyvov 
projektov na životné prostredie, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov. Preto ich z dôvodu rozsahu, 
závažnosti a cezhraničnej povahy 
environmentálnych aspektov, ktoré treba 
vyriešiť, možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(28) Ciele tejto smernice, a to zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia, ľudského zdravia a kvality 
života prostredníctvom stanovenia 
minimálnych požiadaviek na posudzovanie 
vplyvov projektov na životné prostredie, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov. Preto ich z dôvodu 
rozsahu, závažnosti a cezhraničnej povahy 
environmentálnych aspektov, ktoré treba 
vyriešiť, možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Prijatím doplnenia spravodajcu stanoviska v jeho pozmeňujúcom návrhu č. 9 sa kvalita života 
podľa logického vymenovania cieľov umiestňuje za ľudské zdravie.

Pozmeňujúci návrh 89
Adina-Ioana Vălean



AM\936912SK.doc 23/69 PE510.694v02-00

SK

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
2011/92/EÚ
Článok 1, odsek 2, písmeno a, zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

realizácia stavebných alebo demolačných 
prác, prípadne iných zariadení alebo 
plánov,

- realizácia stavieb alebo iných zariadení 
alebo plánov,

- demolačné práce stavieb alebo zariadení 
alebo plánov,
- iné zásahy do prírodného prostredia 
a krajiny, vrátane ťažby nerastných 
surovín.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme súladu s judikatúrou Európskeho súdneho dvora sa v ustanovení musí jasne uviesť, 
že posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) je potrebné na demoláciu alebo 
vyradenie, ale len v čase zvažovania rozhodnutia pre túto demoláciu. Treba zabrániť, aby 
pôvodné EIA na realizáciu stavieb už obsahovalo povinnosť poskytnúť informácie o budúcom 
vyradení, ktoré sa môže (alebo nemusí) vykonať za 30 rokov. V takomto skorom štádiu nebudú 
k dispozícii potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh 90
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)
2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) v odseku 2 sa písm. c) nahrádza 
takto:
c) "povolenie" znamená rozhodnutie 
príslušného orgánu alebo orgánov, ktoré 
oprávňuje navrhovateľa realizovať 
projekt, bez toho, žeby bolo dotknuté 
právo na včasné opravné prostriedky pred 
súdom podľa ustanovení článku11.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť pôvodné znenie smernice 2011/92/EÚ týkajúce 
sa “povolenia” tak, aby bolo zaistené, že projekt nezačne pred povolením príslušných 
orgánov a len v prípade, že neprebiehajú žiadne súdne konania.

Pozmeňujúci návrh 91
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno fa a fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) do odseku 2 sa vkladá táto definícia: (b) do odseku 2 sa vkladajú tieto definície:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 1, odsek 2, písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy, vykonávanie 
konzultácií (vrátane príslušnej verejnosti a 
environmentálnych orgánov), posúdenie 
príslušným orgánom, zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“

„g) ‚posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie‘ znamená proces prípravy 
environmentálnej správy k verejnému 
alebo súkromnému projektu vypracovanej 
odborníkom, ktorý je nezávislý od
príslušného orgánu i navrhovateľa, 
vykonávanie povinných konzultácií 
(vrátane príslušnej verejnosti a 
environmentálnych orgánov), zohľadnenie 
environmentálnej správy a výsledkov 
konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj 
ustanovení o informáciách týkajúcich sa 
rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.“
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‚spoločné postupy‘: príslušný orgán 
v rámci spoločného postupu vydá jedno 
posúdenie vplyvu na životné prostredie, 
ktoré bude zahŕňať posúdenia jedného 
alebo viacerých orgánov, bez toho, aby to 
malo vplyv na ustanovenia v iných 
relevantných právnych predpisoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‚zjednodušenie‘ znamená zníženie počtu 
formulárov, vytvorenie spoločných 
postupov a koordinačných nástrojov s 
cieľom integrovať posúdenia 
vypracované dotknutými orgánmi. 
Zjednodušenie znamená aj stanoviť 
spoločné kritériá, skrátiť lehoty na 
predkladanie správ a posilniť objektívne 
a vedecké hodnotenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‚nezávislý‘ znamená byť schopný 
uplatňovať technickú/vedeckú objektivitu 
bez usmerňovania alebo ovplyvňovania 
príslušným orgánom, navrhovateľom 
a/alebo národnými, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi.

Or. en

Odôvodnenie

Prijatím nových návrhov spravodajcu stanoviska v jeho pozmeňujúcom návrhu č. 13 sa 
odvoláva na národné orgány a používa všeobecnejšie výrazy, ktoré môžu byť vhodnejšie pre 
rôzne administratívne štruktúry jednotlivých členských štátov, a spomínajú sa regionálna a 
miestna úroveň, keďže príslušné rozhodnutia sa často prijímajú na týchto úrovniach.

Pozmeňujúci návrh 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod 1 (nové)2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

‚vizuálne posudzovanie vplyvov‘: vizuálny 
vplyv sa definuje ako zmena vzhľadu 
postaveného alebo prírodného prostredia 
a mestských oblastí v dôsledku realizácie 
projektu, ktorá môže byť pozitívna 
(zlepšenie) alebo negatívna (zhoršenie).
Vizuálne posudzovanie vplyvov zahŕňa aj 
demoláciu stavieb, ktoré sú chránené 
alebo ktoré zohrávajú strategickú úlohu v 
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tradičnom obraze miesta alebo prostredia. 
Pokrýva zjavné zmeny geologickej 
topografie a akékoľvek iné prekážky, ako 
sú budovy alebo múry, ktoré obmedzujú 
výhľad na prírodu a tiež harmóniu 
prostredia. Vizuálny vplyv sa hodnotí 
najmä kvalitatívnym posúdením, ktoré sa 
týka uznania ľudí, vzájomného pôsobenia 
s prostredím a hodnotou, ktorú dáva 
miestu (tzv. genius loci).

Or. en

Odôvodnenie

Vizuálny vplyv je medzi iným potrebný, keď ide o pobrežia.

Pozmeňujúci návrh 97
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c
2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade 
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
účinky na tieto účely.

3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade 
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
účinky na tieto účely, pokiaľ riadne 
posúdili všetky ostatné uskutočniteľné 
alternatívy a konečný výber zdôvodnia 
Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

S ohľadom na pozmeňujúce návrhy č. 17 a 1 spravodajcu stanoviska je cieľom tohto 
pozmeňujúceho návrhu zabrániť zneužívaniu výnimiek z tejto smernice na základe národnej 
alebo civilnej ochrany. Keďže však môže ísť o použitie v mimoriadnych situáciách týkajúcich 
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sa otázok civilnej ochrany, kde sú rozhodujúce včasné rozhodnutia, sotva možno zaručiť 
verejné konzultácie. Vhodnejšie sa zdá skôr zaistiť riadne odôvodnenie prípadu a prijatých 
rozhodnutí Komisii v podobe stanovenia následnej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh 98
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť
2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3 a odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto: (2) V článku 2 sa odsek 3 a odsek 4
nahrádzajú takto:

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmenu a rozšírenie článku 2 odseku 3 smernice 2011/92/EÚ v návrhu Komisie 
sa navrhuje zrušiť článok 2 odsek 4 v existujúcom znení smernice.

Pozmeňujúci návrh 99
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Článok 2, odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok 
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty vrátane projektov 
s cezhraničným účinkom, pre ktoré vzniká 
záväzok uskutočniť posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie súčasne z tejto 
smernice a iných právnych predpisov Únie, 
môžu podliehať koordinácii alebo 
spoločným postupom, ktoré spĺňajú 
požiadavky príslušných právnych 
predpisov Únie.
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Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 100
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty, pre ktoré vzniká záväzok 
uskutočniť posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie súčasne z tejto smernice 
a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie.

3. Projekty vrátane projektov 
s cezhraničným účinkom, pre ktoré vzniká 
záväzok uskutočniť posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie súčasne z tejto 
smernice a iných právnych predpisov Únie, 
podliehajú koordinácii alebo spoločným 
postupom, ktoré spĺňajú požiadavky 
príslušných právnych predpisov Únie. 
Používajú sa najprísnejšie právne 
predpisy.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o rovnaký pozmeňujúci návrh, ako je pozmeňujúci návrh č. 19 spravodajcu stanoviska, s 
doplnením spresnenia, že musia byť splnené všetky požiadavky jednotlivých príslušných 
dotknutých právnych predpisov Únie. Podobne ako pôvodný pozmeňujúci návrh obsahuje 
odkaz na cezhraničný účinok a používanie najprísnejších právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 101
Daniël van der Stoep
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obyvateľstvo, ľudské zdravie a 
biodiverzitu s osobitným dôrazom na 
biotopy a druhy chránené podľa smernice 
Rady 92/43/EHS(*) a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES(**);

a) obyvateľstvo a ľudské zdravie;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 102
Philippe Boulland

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

b) územie, pôdu, vodu, vzduch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

(b) územie, pôdu, vodu, vzduch a klímu;
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Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie priameho a nepriameho vplyvu projektu na zmenu klímy spôsobuje značné 
ťažkosti. Potenciálny vplyv na zmenu klímy sa musí hodnotiť na globálnejšej úrovni a nie na 
úrovni jednotlivého projektu.

Pozmeňujúci návrh 104
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a 
krajinu;

(c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu v súlade s článkom 3 ZEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
2011/92/EÚ
Článok 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) súčinnosť medzi faktormi uvedenými v 
písmenách a), b) a c).

d) súčinnosť medzi faktormi uvedenými v 
písmenách a), b) a c) a tiež kumulatívne a 
cezhraničné účinky týchto faktorov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Adina-Ioana Vălean
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 - písmeno – a (nové)
2011/92/EÚ
Článok 4 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
"2. Pokiaľ článok 2 ods. 4 neustanovuje 
inak, členské štáty určia, či projekty 
uvedené v prílohe II budú podliehať 
posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10.
Navrhovateľ sa môže rozhodnúť podrobiť 
svoje projekty posudzovaniu v súlade 
s článkami 5 až 10.
Členské štáty ich určia na základe:
a) skúmania každého jednotlivého 
prípadu
alebo
b) prahov alebo kritérií stanovených 
členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť, že projekty podľa prílohy II môžu prejsť rovno k posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie, by sa mala podporovať, keďže to môže navrhovateľovi ušetriť čas a súčasne je 
zabezpečená transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 107
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno aa (nové)
2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Za odsek 2 sa vkladá tento odsek:
„2a. Členské štáty sa pri určení prahov 
a kritérií v zmysle odseku 2 usilujú 
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o stanovenie minimálnych prahov a málo 
obmedzujúcich kritérií tak, aby sa 
nevylúčil verejný alebo súkromný projekt, 
ktorý by mohol mať významný vplyv na 
životné prostredie.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
2011/92/EÚ
Článok 4, odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre projekty uvedené v prílohe II predloží 
navrhovateľ informácie o vlastnostiach 
projektu, jeho potenciálnych vplyvoch na 
životné prostredie a plánovaných 
opatreniach s cieľom predísť významnému 
vplyvu a znížiť ho. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe II.A.

Pre projekty uvedené v prílohe II okrem 
projektov, ktoré nespĺňajú náležité prahy 
alebo kritériá stanovené členskými štátmi 
podľa odseku 2 písm. b), predloží 
navrhovateľ informácie o vlastnostiach 
projektu, jeho potenciálnych významných
vplyvoch na životné prostredie a 
plánovaných opatreniach s cieľom predísť 
významnému vplyvu a znížiť ho.

Or. en

Odôvodnenie

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú 
stanovené prahy alebo kritériá na účely 
odseku 2, príslušný orgán zohľadní 
výberové kritériá súvisiace s vlastnosťami 
a umiestnením projektu a jeho potenciálne 
vplyvy na životné prostredie. Podrobný 
zoznam výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.“

4. V prípade projektov uvedených 
v prílohe II príslušný orgán zohľadní 
výberové kritériá súvisiace s vlastnosťami 
a umiestnením projektu a jeho potenciálne 
vplyvy na životné prostredie. Podrobný 
zoznam výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 110
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
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2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

4. Ak sa vykonáva skúmanie každého 
jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené 
prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
príslušný orgán zohľadní výberové kritériá 
súvisiace s vlastnosťami a umiestnením 
projektu a jeho potenciálne vplyvy na 
životné prostredie. Výsledok tohto 
skúmania sa zverejní a dotknutá 
verejnosť dostane možnosť využiť 
opravné prostriedky. Podrobný zoznam 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

"5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 na základe 
informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, 
a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

"5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2, pričom 
zohľadní informácie, ktoré mu poskytol 
navrhovateľ podľa odseku 3, a v prípade 
potreby so zreteľom na výsledky štúdií, 
predbežných overovaní alebo posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov 
Únie. Keď príslušný organ rozhodne, že 
sa nemusí vykonať posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie podľa článkov 5 až 
10, toto rozhodnutie sa sprístupní 
verejnosti. Inak rozhodnutie podľa odseku 
2 musí:

Or. en
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Odôvodnenie

Odkaz na prahy neprináša pridanú hodnotu a zmenšuje jasnosť ustanovení. Jasnejšie je 
uviesť, že v prípade, ak nie je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie, sa toto 
rozhodnutie zverejní. Malo by sa vyhnúť neopodstatneným veciam medzi postupom overenia a 
postupom určovania rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 112
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) uviesť, akým spôsobom sa zohľadnili 
kritériá v prílohe III;

(a) uviesť, ktoré kritériá sa zohľadnili v 
prílohe III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) obsahovať opis plánovaného opatrenia, 
ktorého cieľom je zabrániť akýmkoľvek 
významným vplyvom na životné 
prostredie, predchádzať im a znížiť ich, ak 
sa rozhodne, že nie je potrebné vykonať 
nijaké posudzovanie vplyvu na životné 
prostredie podľa článkov 5 až 10.

c) obsahovať opis plánovaného opatrenia, 
ktorého cieľom je zabrániť akýmkoľvek 
významným vplyvom na životné 
prostredie, a predchádzať im, ak sa 
rozhodne, že nie je potrebné vykonať 
nijaké posudzovanie vplyvu na životné 
prostredie podľa článkov 5 až 10.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 114
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia a 
veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o 
ďalšie tri mesiace. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa o 
dôvodoch oprávňujúcich ho na toto 
predĺženie a o dátume jeho očakávaného 
ukončenia. 

6. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odseku 2 do troch 
mesiacov od žiadosti o povolenie a za 
predpokladu, že navrhovateľ predložil 
všetky potrebné informácie. V závislosti od 
charakteru, zložitosti, umiestnenia a 
veľkosti navrhovaného projektu môže 
príslušný orgán túto lehotu predĺžiť až o tri 
mesiace. V takomto prípade príslušný 
orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich ho na toto predĺženie a o 
dátume jeho očakávaného ukončenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 115
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
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navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu,
alternatívy k navrhovanému projektu a 
rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu a
charakteristiky potenciálneho vplyvu.

Or. en

Odôvodnenie

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”.

Pozmeňujúci návrh 116
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
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odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu a 
rozsah, do akého možno určité prvky
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania 
alebo na základe iných požiadaviek 
týkajúcich sa posudzovania. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu
preskúmané navrhovateľom. Podrobný 
zoznam informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 117
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí za 
účasti nezávislého autorizovaného 
odborníka vypracovať environmentálnu 
správu. Environmentálna správa vychádza 
z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
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alternatívy k navrhovanému projektu a 
rozsah, do akého možno určité prvky
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu a 
rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu a 
rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 
na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 

„1. Ak sa posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie musí vykonávať v súlade s 
článkami 5 až 10, navrhovateľ musí 
vypracovať environmentálnu správu. 
Environmentálna správa vychádza z 
ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a 
obsahuje informácie, ktoré možno 
odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať 
informované rozhodnutia o 
environmentálnych vplyvoch 
navrhovaného projektu v náležitých 
prípadoch rátane vizuálneho 
posudzovania vplyvov so zreteľom na 
súčasné znalosti a metódy posudzovania a 
vzhľadom na charakteristiky, technickú 
kapacitu a umiestnenie projektu, 
charakteristiky potenciálneho vplyvu, 
alternatívy k navrhovanému projektu a 
rozsah, do akého možno určité prvky 
(vrátane vyhodnotenia alternatív) 
primeranejšie posúdiť na rôznych 
úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo 



AM\936912SK.doc 41/69 PE510.694v02-00

SK

informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

na základe iných požiadaviek týkajúcich sa 
posudzovania. Podrobný zoznam 
informácií, ktoré sa majú v 
environmentálnej správe predložiť, je 
špecifikovaný v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán po konzultáciách s 
orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

2. Príslušný orgán po konzultáciách s 
orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ako sa ustanovuje 
v prílohe IV, ktoré má navrhovateľ uviesť 
v environmentálnej správe v súlade s 
odsekom 1 tohto článku. Stanoví najmä: 

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 120
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
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2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Príslušný orgán po konzultáciách s 
orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. 
Stanoví najmä:

(2) Príslušný orgán po konzultáciách s 
orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a 
navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň 
podrobnosti informácií, ktoré má 
navrhovateľ uviesť v environmentálnej 
správe v súlade s odsekom 1 tohto článku, 
pokiaľ o to prevádzkovateľ požiadal. 
Stanoví najmä:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 121
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) jednotlivé etapy postupu a ich trvanie; vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 122
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

d) potrebné alternatívy pre navrhovaný 
projekt preskúmané navrhovateľom;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 123
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prijateľné alternatívy pre navrhovaný 
projekt a ich osobitné charakteristiky;

(d) alternatívy pre navrhovaný projekt a ich 
osobitné charakteristiky vrátane základnej 
alternatívy, pričom sa zohľadňujú vplyvy 
na životné prostredie;

Or. en

Odôvodnenie

Ide o rovnaký pozmeňujúci návrh, ako je pozmeňujúci návrh č. 27 spravodajcu stanoviska, s 
doplnením spresnenia, že štúdia základného scenára (pravdepodobný vývoj dotknutého 
prostredia bez realizácie projektu) sa zahrnie ako alternatíva, čo slúži ako referenčná 
hodnota na určenie očakávaného vplyvu projektu.

Pozmeňujúci návrh 124
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) informácie, ktoré sa majú predložiť 
podľa osobitných charakteristík 
konkrétneho projektu alebo typu projektu;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 125
Victor Boştinaru
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať o 
pomoc autorizovaných a technicky
spôsobilých odborníkov uvedených v 
odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán sa musí ubezpečiť, že 
správu vypracovali alebo overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí
odborníci uvedení v odseku 3 tohto článku. 
Nasledujúce žiadosti o ďalšie informácie 
adresované navrhovateľovi možno 
predložiť, len ak je to zdôvodnené novými 
okolnosťami a ak to príslušný orgán riadne 
vysvetlí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán môže takisto požiadať o 
pomoc autorizovaných a technicky 
spôsobilých odborníkov uvedených v 
odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Príslušný orgán môže takisto požiadať o 
pomoc nezávislých odborníkov uvedených 
v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce 
žiadosti o ďalšie informácie adresované 
navrhovateľovi možno predložiť, len ak je 
to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to 
príslušný orgán riadne vysvetlí.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 127
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí
odborníci alebo

a) navrhovateľ môže takisto požiadať, aby 
environmentálnu správu vypracovali 
nezávislí odborníci.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka zabezpečiť externého spôsobilého odborníka pre všetky environmentálne 
informácie prináša značné problémy: stredným a veľkým podnikom to zabráni, aby mali 
potrebné interné odborné poznatky, a malé podniky to zničí. Existujú obavy, že „spôsobilí 
odborníci“ by v niektorých krajinách a/alebo v rámci poradenskej komunity pre určité otázky
jednoducho neexistovali. „Nezávislý odborník“ je spôsobilá osoba/orgán, ktorý je nezávislý 
od skúmanej práce a riadiacich štruktúr, ktorých práca sa overuje.

Pozmeňujúci návrh 128
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 

vypúšťa sa
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a/alebo výbory národných expertov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autorizovaní a technicky spôsobilí
odborníci pomohli príslušnému orgánu 
vypracovať rozhodnutie uvedené v článku 
5 ods. 2, navrhovateľ nesmie využiť tých 
istých odborníkov na prípravu 
environmentálnej správy.

Ak nezávislí odborníci pomohli 
príslušnému orgánu vypracovať 
rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, 
navrhovateľ nesmie využiť tých istých 
odborníkov na prípravu environmentálnej 
správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných a 
technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu nezávislých
odborníkov (napríklad potrebná 
kvalifikácia, poverenie hodnotením, 
udelenie licencie a sankcie vo forme 
vylúčenia) vymedzia členské štáty v súlade 
s ustanoveniami odseku 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných a 
technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty.

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu autorizovaných a 
technicky spôsobilých odborníkov 
(napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie 
hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) 
vymedzia členské štáty. Európska komisia 
si vyhradzuje právo overiť nezávislosť 
týchto odborníkov a správny priebeh 
výberového konania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Heinz K. Becker

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b – úvodná časť2012/0297
Článok 7 a článok 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dopĺňa sa tento odsek 7: (b) dopĺňajú sa tieto odseky 7 a 8:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o 
ďalších 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa o 
dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní. Vo výnimočných 
prípadoch, ak si to vyžaduje charakter, 
zložitosť, umiestnenie alebo veľkosť 
navrhovaného projektu, môže príslušný 
orgán túto lehotu na konzultácie predĺžiť 
až o 60 dní. V takomto prípade príslušný 
orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich toto predĺženie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o 
ďalších 30 dní. V takomto prípade 
príslušný orgán informuje navrhovateľa o 
dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.

Časové rámce na konzultácie dotknutej 
verejnosti o environmentálnej správe 
uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť 
kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie 
alebo veľkosť navrhovaného projektu, 
môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť 
až o 30 dní. V takomto prípade príslušný 
orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch 
oprávňujúcich toto predĺženie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 135
Heinz K. Becker
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Členské štáty bez ohľadu na 
akýkoľvek prebiehajúci špecifický projekt 
podliehajúci posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie zabezpečia, aby boli 
verejnosti vždy dostupné kontaktné 
informácie orgánu alebo orgánov, ktoré 
sú zvyčajne zodpovedné za plnenie 
povinností vyplývajúcich z tejto smernice, 
a jednoduchý a rýchly prístup k tomuto 
orgánu alebo orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosti to zjednoduší prístup k orgánom medzi iným aj na to, aby sa informovala o možnej 
požiadavke pre prípadný projekt, ktorý by mal podliehať postupu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, ešte pred prijatím rozhodnutia, či sa uplatňujú články 5 až 10 tejto 
smernice. Prinesie to stále informovanie a zapojenie verejnosti a prípadne by to mohlo 
zabrániť tomu, aby projekty, ktoré by mali podliehať posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie podľa tejto smernice, neabsolvovali tento postup.

Pozmeňujúci návrh 136
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 6 odsek 7 a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V záujme zabezpečenia skutočnej 
účasti dotknutej verejnosti na 
rozhodovacích procesoch podľa článku 4 
príslušný orgán alebo príslušné orgány 
musia dokázať, že sa zohľadnili 
pripomienky a stanoviská sformulované 
verejnosťou. Musí sa uskutočniť 
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skutočná diskusia a príslušný orgán alebo 
príslušné orgány musia zodpovedať všetky 
otázky dotknutej verejnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) súhrn pripomienok prijatých podľa 
článkov 6 a 7;

c) súhrn pripomienok, zistení, otázok a 
odpovedí prijatých podľa článkov 6 a 7;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade projektov, ktoré môžu mať 
významné nepriaznivé cezhraničné účinky, 
poskytne príslušný orgán informácie o 
tom, že nezohľadnil pripomienky od 
dotknutého členského štátu počas 
konzultácií vykonaných podľa článku 7.

V prípade projektov, ktoré môžu mať 
významné nepriaznivé cezhraničné účinky 
príslušný orgán zohľadní pripomienky od 
dotknutého členského štátu počas 
konzultácií vykonaných podľa článku 7.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Margrete Auken
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 a s 
navrhovateľom zvážia, či by sa 
environmentálna správa uvedená v článku 
5 ods. 1 mala prepracovať a či by sa mal 
projekt upraviť s cieľom predísť týmto 
nepriaznivým vplyvom alebo ich znížiť a či 
sú potrebné ďalšie zmierňovacie alebo 
kompenzačné opatrenia.

2. Ak z konzultácií a informácií získaných 
podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt 
bude mať významné negatívne vplyvy na 
životné prostredie, príslušný orgán čo 
najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 a s 
navrhovateľom zvážia, či zamietnuť 
povolenie, alebo či by sa environmentálna 
správa uvedená v článku 5 ods. 1 mala 
prepracovať a či by sa mal projekt upraviť 
s cieľom predísť týmto nepriaznivým 
vplyvom alebo ich znížiť a či sú potrebné 
ďalšie zmierňovacie alebo kompenzačné 
opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa spomínajú možnosti príslušných orgánov po posúdení, z ktorého vyplývajú významné 
negatívne vplyvy na životné prostredie, je vhodné popri iných existujúcich možnostiach 
spomenúť aj zamietnutie povolenia.

Pozmeňujúci návrh 140
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie a 

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby v náležitých 
prípadoch zahŕňalo opatrenia na 
monitorovanie významných nepriaznivých 
vplyvov stavebnej a aj prevádzkovej fázy
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očakávanú účinnosť zmierňovacích a 
kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

na životné prostredie s cieľom posúdiť 
vykonávanie a očakávanú účinnosť 
zmierňovacích a kompenzačných opatrení, 
a určiť nepredvídateľné negatívne vplyvy 
a/alebo čistú stratu biodiverzity a umožniť 
nápravné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 
byť primerané charakteru, umiestneniu a 
veľkosti navrhovaného projektu a významu 
jeho vplyvov na životné prostredie.

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 
byť primerané charakteru, umiestneniu a 
veľkosti navrhovaného projektu a významu 
jeho vplyvov na životné prostredie. 
Zistenia monitorovania sa predkladajú 
príslušnému orgánu. Ak je to potrebné, 
môžu sa uplatniť existujúce 
monitorovacie ustanovenia vyplývajúce 
z iných právnych predpisov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 

Typ parametrov, ktoré sa majú 
monitorovať, a dĺžka monitorovania musia 



AM\936912SK.doc 53/69 PE510.694v02-00

SK

byť primerané charakteru, umiestneniu a 
veľkosti navrhovaného projektu a významu 
jeho vplyvov na životné prostredie.

byť primerané charakteru, umiestneniu a 
veľkosti navrhovaného projektu a významu 
jeho vplyvov na životné prostredie. 
Zistenia monitorovania stavebnej 
a prevádzkovej fázy sa predkladajú 
príslušnému orgánu a aktívne sa 
zverejňujú v súlade so smernicou 
2003/4/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o rovnaký pozmeňujúci návrh ako pozmeňujúci návrh č. 33 spravodajcu stanoviska, ale so 
spresnením, že monitorovanie by sa malo vykonávať v stavebnej a prevádzkovej fáze a že po
tom, čo príslušný orgán zhromaždí údaje, musí zabezpečiť ich zverejnenie podľa ustanovenia 
smernice 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 143
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť 
existujúce monitorovacie ustanovenia 
vyplývajúce z iných právnych predpisov 
Únie.

Navrhovateľ bude musieť prijať 
nápravné opatrenia, ak monitorovanie 
naznačí, že sa vyskytujú významné 
nepredvídané nepriaznivé vplyvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 –pododsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Navrhovateľ bude musieť prijať 
nápravné opatrenia, ak monitorovanie 
naznačí, že sa vyskytujú nepredvídané 
nepriaznivé vplyvy. Členské štáty 
zabezpečia presadzovanie vnútroštátnych 
právnych predpisov, keď navrhovatelia, 
technicky spôsobilí odborníci a/alebo 
národní odborníci môžu dostať postihy 
a/alebo pokuty, ak nepredvídané 
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie 
sú dôsledkom nedbanlivosti alebo vážneho 
porušenia autorizačných noriem. Návrhy 
navrhovateľa na nápravné opatrenie sa 
zverejňujú, pričom ich schvaľuje 
príslušný orgán alebo orgány, ktorý 
zabezpečí súlad.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o rovnaký pozmeňujúci návrh ako pozmeňujúci návrh č. 34 spravodajcu stanoviska, 
pričom sa zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli možné povinnosti riadne stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a aby sa riadne presadzovali.

Pozmeňujúci návrh 145
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.

V závislosti od charakteru, zložitosti, 
umiestnenia a veľkosti navrhovaného 
projektu môže príslušný orgán túto lehotu 
predĺžiť až o ďalšie tri mesiace. V takomto 
prípade príslušný orgán informuje 
navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich 
toto predĺženie a o dátume očakávaného 
rozhodnutia.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 146
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
2011/92/EÚ
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom informujú verejnosť a 
orgány uvedené v článku 6 ods. 1 v súlade 
s vhodnými postupmi a sprístupnia 
verejnosti tieto informácie:

„1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo 
zamietnutí povolenia, príslušný orgán 
alebo orgány o tom čo možno najskôr
informujú verejnosť a orgány uvedené v 
článku 6 ods. 1 v súlade s vhodnými 
postupmi a najneskôr do 10 pracovných 
dní. Príslušný orgán alebo orgány
sprístupnia verejnosti tieto informácie:

Or. en

Odôvodnenie

Je v záujme navrhovateľov a aj verejnosti, aby sa všetky administratívne postupy týkajúce sa 
povolenia a rôznych následných krokov vykonávali s čo najmenšími zdržaniami. V časti 
týkajúcej sa poskytovania informácii by mala byť stanovená jasná maximálna lehota na tento 
účel.

Pozmeňujúci návrh 147
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
2011/92/EÚ
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) právo dotknutej verejnosti podať
návrh na začatie súdnych konaní podľa 
článku 11.
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby príslušné orgány informovali dotknutú verejnosť o jej práve podať návrh na 
začatie konaní podľa existujúceho článku 11 smernice 2011/92/EÚ a aby poskytli náležité 
informácie na tento účel.

Pozmeňujúci návrh 148
Victor Boştinaru

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
2011/92/EÚ
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) dotknutá verejnosť musí mať 
možnosť napadnúť poskytnuté 
informácie a členský štát musí zabezpečiť, 
aby proti prijatému rozhodnutiu bolo 
možné podať účinné opravné prostriedky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
2011/92/EÚ
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dopĺňa sa tento odsek 3: vypúšťa sa
"3. „3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj o 
sprístupnení informácií uvedených v 
odseku 1 verejnosti, keď príslušný orgán 
ukončí svoje posudzovanie vplyvov 
projektu na životné prostredie.“

Or. en
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Odôvodnenie

Ustanovenie nie je jasné a nemožno riadne určiť ani význam, ani dôsledky. Ak je význam 
zverejniť informácie pred oznámením konečného rozhodnutia navrhovateľovi, ustanovenie sa 
musí zrušiť. Takéto ustanovenia by sa mohli zneužiť na korupciu.

Pozmeňujúci návrh 150
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – úvodná časť
2011/92/EÚ
Článok 9 – odseky 3 a a b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) dopĺňa sa tento odsek 3:: (b) dopĺňajú sa tieto odseky 3, 4 a 5:

4. Verejnosť môže podať námietku, ako 
aj podať žiadosť o nápravné súdne 
nariadenie, v súvislosti s rozhodnutím 
o povoľovacom konaní iniciovaním 
právneho konania podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov najneskôr do troch 
mesiacov od vydania oficiálneho 
rozhodnutia po náležitom zverejnení 
príslušným orgánom.
5. Príslušný orgán alebo orgány 
zabezpečia, aby projekty s povolením 
nezačali pred uplynutím časového limitu 
na podanie námietky.

Or. en

Odôvodnenie

Odsek 4 je v podstate založený na predloženom pozmeňujúcom návrhu č. 37 spravodajcu 
stanoviska s malými zmenami týkajúcimi sa súladu postupu s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a povinnosti orgánov riadne zverejniť ich rozhodnutie. Odsek 5 vychádza z 
odôvodnenia spravodajcu a jeho cieľom je zaistiť, aby projekty napriek tomu, že dostali 
povolenie, nezačali pred uplynutím lehoty na podanie námietky.

Pozmeňujúci návrh 151
Heinz K. Becker
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
2011/92/EÚ
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Za článok 9 sa vkladá tento článok:
„(9a) Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušný orgán alebo orgány pri plnení 
úloh vyplývajúcich z tejto smernice neboli 
v konflikte záujmov podľa žiadnych 
právnych predpisov, ktoré sa na ne 
vzťahujú.“

Or. en

Odôvodnenie

Bude to silnejšia záruka objektivity a nestrannosti dotknutých orgánov a je to jedno z 
ponaučení získaných z osobitnej správy európskeho ombudsmana pre Európsky parlament zo 
14. mája 2012 týkajúcej sa rozšírenia viedenského letiska. Komisia v tomto prípade 
oprávnene tvrdila, že nemala právny dôvod riešiť obvinenia občanov a ombudsmana zo 
zrejmého konfliktu záujmov príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh 152
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
2011/92/EÚ
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
„2. Členské štáty určia, v akom štádiu 
možno napadnúť rozhodnutia, skutky 
alebo nečinnosť, pričom zabezpečia 
možnosť napadnúť vecnú a procesnú 
zákonnosť rozhodnutí, skutkov alebo 
nečinnosti v súlade s odsekom 1 vrátane 
využitia mechanizmu súdneho príkazu.“
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Or. en

Odôvodnenie

Ako ďalší rozvoj pôvodného znenia smernice 2011/92/EÚ je dôležité poskytnúť verejnosti 
maximálne záruky, aby mohla napadnúť zákonnosť administratívnych rozhodnutí – z vecných 
a aj procesných dôvodov – pred začiatkom projektu. Mechanizmus súdneho príkazu je jednou 
z týchto záruk na zabezpečenie, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia, kým súdy 
nepotvrdia zákonnosť rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 153
Peter Jahr

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)2011/92/EÚ
Článok 11 – odseky 5 a a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9 a) Článok 11 sa mení takto:
dopĺňa sa tento odsek 6:
„(6) Členské štáty môžu ustanoviť, že 
porušenie procesných a úradných 
predpisov neovplyvní zákonnosť 
povolenia, ak by rozhodnutie bez chyby 
bolo pravdepodobne rovnaké. Táto 
situácia vzniká najmä v prípade, keď:
a) jednotlivé osoby alebo orgány sa 
nezúčastnili, keď sa účasť orgánov alebo 
verejnosti požadovala podľa tejto 
smernice, príslušné záujmy však boli 
bezvýznamné alebo sa zohľadnili 
v rozhodnutí;
b) údaje podľa článku 9 odsek 1 sú 
neúplné; alebo
c) oznámenie požadované podľa tejto 
smernice sa vykonalo chybne, účel tohto 
oznámenia však bol splnený.
Tým nie je dotknuté právo členských 
štátov v rámci ich vnútroštátnych 
právnych predpisov okrem procesnej 
chyby upraviť aj požiadavku na porušenia 
práva.“
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(b) Dopĺňa sa tento odsek 7:
„(7) Členské štáty môžu ustanoviť, že 
chybne vykonané procesné kroky možno 
napraviť aj po vydaní rozhodnutia, ak 
procesná chyba nie je závažná a 
neovplyvňuje základné prvky projektu. 
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány aj pri náprave chybných 
procesných krokov prijali nové 
rozhodnutie s otvoreným výsledkom.“ 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 154
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
2011/92/EÚ
Článok 12a a článok 12b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Vkladajú sa tieto články 12a a 12b: vypúšťa sa
„Článok 12a
Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú výberových kritérií 
uvedených v prílohe III a informácií 
uvedených v prílohách II.A a IV s cieľom 
prispôsobiť ich vedeckému a 
technologickému pokroku.
Článok 12b
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenáša za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 12a môže Európsky parlament 
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alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa delegovanie 
právomoci špecifikovanej v uvedenom 
rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo dňom, ktorý je v 
ňom uvedený. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegované akty prijaté podľa článku 
12a nadobudnú účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia 
tohto aktu Európskemu parlamentu a 
Rade voči nemu Európsky parlament 
alebo Rada nevznesú žiadne námietky 
alebo ak pred uplynutím tejto lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu, že nevznesú námietky. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa uvedená lehota predĺži o dva 
mesiace.“

Or. en

Odôvodnenie

Ak by sa smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa návrhu Komisie malo 
stanoviť, že kritériá na určovanie rozsahu (ako je definované v prílohách IIa, III a IV) budú 
povinné a vhodné pre všetkých, právomoci delegované Komisii (článok 12a) by neboli
vhodným nástrojom na zmenu týchto príloh. Tieto kritériá by v takomto prípade boli 
neoddeliteľnou súčasťou smernice a mali by sa meniť len na základe bežného legislatívneho 
postupu. Buď sa prehodnotí použitie delegovaných aktov, alebo kritériá v prílohách budú len 
orientačné.

Pozmeňujúci návrh 155
Ana Miranda

Návrh smernice
Príloha 1 – bod -1 (nový)
2011/92/EÚ
Príloha I – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Do prílohy I sa vkladá tento odsek:
4a. Povrchové bane a podobné povrchové 
ťažobné činnosti.

Or. en

(Prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu sa „povrchové bane“ automaticky vypúšťajú 
zo smernice 2011/92/EÚ prílohy II odseku 2 (ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL) písmena a))

Odôvodnenie

Pre projekty súvisiace s týmito činnosťami by pre ich povahu a znečisťujúce účinky na pôdu, 
vodu a vzduch malo byť posudzovanie vplyvov na životné prostredie automaticky povinné, a 
preto by mali byť začlenené do prílohy I smernice.

Pozmeňujúci návrh 156
Roger Helmer

Návrh smernice
Príloha 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II – odsek 2 – písmeno d – podbod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V prílohe II odseku 2 písmene d) sa 
dopĺňa tento podbod:
„iv) vrty na preskúmanie a posúdenie 
ropy a/alebo zemného plynu 
nachádzajúcich sa v skalných útvaroch.“

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť preskúmanie bridlicového plynu a bridlicovej ropy by sa na vrty na účely 
prieskumu mala vzťahovať príloha II nariadenia. Na ťažbu bridlicového plynu a bridlicovej 
ropy sa, samozrejme, bude vzťahovať existujúca príloha I článok 14. „Ťažba ropy a zemného 
plynu na komerčné účely, ak vyťažené množstvo presahuje 500 ton za deň pre ropu a 500000 
m3/deň pre plyn.“
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Pozmeňujúci návrh 157
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Príloha 1 – bod -1 (nový)
2011/92/EÚ
Príloha 2 - odsek 2 - písmeno d -podbod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V prílohe II odseku 2 písmene d) sa 
dopĺňa tento podbod:
„iv) prieskum ropy a/alebo zemného plynu 
nachádzajúcich sa vo vrstvách bridlice 
alebo iných sedimentárnych skalných 
útvaroch s nízkou alebo malou 
priepustnosťou a pórovitosťou.“

Or. en

Odôvodnenie

Odkazom na bridlicový plyn v prílohe II sa objasňuje povinnosť pre činnosti prieskumu 
bridlicového plynu v súlade s usmerňujúcim pokynom Komisie o uplatňovaní smernice o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v prípade projektov súvisiacich s prieskumom a 
ťažbou nekonvenčných uhľovodíkov (december 2011). Predstavuje tiež konkrétnu právnu 
odpoveď na uznesenie EP 2011/2309 z novembra 2012, v ktorom EP požiadal o presnejšie, 
aktuálne a komplexné vedecké údaje o bridlicovom plyne, a to je možné len umožnením
činností prieskumu bridlicového plynu.

Pozmeňujúci návrh 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 1
2011/92/EÚ
Príloha II.A – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis fyzikálnych vlastností celého 
projektu a ak je to relevantné vrátane opisu 
jeho podložia počas stavebných a 
prevádzkových fáz;

a) opis fyzikálnych vlastností celého 
projektu a ak je to relevantné vrátane opisu 
jeho podložia a podzemia počas 
stavebných a prevádzkových fáz vrátane 
demolácie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 1
2011/92/EÚ
Príloha II A – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) opis umiestnenia projektu s osobitným
dôrazom na citlivosť životného prostredia 
v zemepisnej oblasti, ktorá sa vyznačuje 
pravdepodobnosťou zasiahnutia.

b) opis umiestnenia projektu s dôrazom na 
citlivosť životného prostredia v zemepisnej 
oblasti, ktorá sa vyznačuje 
pravdepodobnosťou zasiahnutia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 160
Adina-Ioana Vălean

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prírodné a človekom spôsobené riziká 
katastrof a riziká havárií s osobitným 
dôrazom na hydromorfologické zmeny, 
látky alebo technológie či použité živé 
organizmy, na špecifické podmienky 
povrchu a podložia alebo alternatívne 
využívanie a so zreteľom na 
pravdepodobnosť havárií alebo katastrof a 
zraniteľnosť projektu voči týmto rizikám;

f) prírodné a človekom spôsobené riziká 
katastrof a riziká havárií s osobitným 
dôrazom na hydromorfologické zmeny, 
látky alebo technológie či použité živé 
organizmy, na špecifické podmienky 
povrchu a podložia alebo prijateľné
alternatívne využívanie a so zreteľom na 
pravdepodobnosť havárií alebo katastrof a 
zraniteľnosť projektu voči týmto rizikám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
Dir 2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) vplyv projektu na životné prostredie, 
najmä na krajinu (priebežný nárast 
osídlených oblastí – zaberanie pôdy), pôdu 
(organické zložky, erózia, zhutňovanie, 
nepriedušnosť), vodu (kvantita a kvalita), 
vzduch a biodiverzitu (kvalita a kvantita 
populácií a degradácia a fragmentácia 
ekosystému);

(j) vplyv projektu na životné prostredie, 
najmä na krajinu (priebežný nárast 
osídlených oblastí – zaberanie pôdy), pôdu 
(organické zložky, erózia, zhutňovanie, 
nepriedušnosť), vodu (kvantita a kvalita), 
v príslušných prípadoch podzemie, vzduch 
a biodiverzitu (kvalita a kvantita populácií 
a degradácia a fragmentácia ekosystému);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súčasné a plánované využívanie pôdy 
vrátane zaberania a fragmentácie pôdy;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 163
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno c – podbod iii



PE510.694v02-00 66/69 AM\936912SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) horské a lesné oblasti; vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 164
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno c – podbod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) prírodné rezervácie a parky, trvalé 
pastviny, poľnohospodárske oblasti s 
vysokou prírodnou hodnotou;

iv) prírodné rezervácie a parky, 
poľnohospodárske oblasti s vysokou 
prírodnou hodnotou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha III - odsek 2 – písmeno c – podbod viii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix) oblasti alebo miesta chránené 
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
právnymi predpismi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno c – podbod viii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x) seizmické oblasti alebo oblasti 
s vysokým rizikom prírodných katastrof.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis fyzikálnych vlastností celého 
projektu vrátane jeho podložia, ak je to 
relevantné, a jeho požiadaviek na využitie 
vody a pôdy počas stavebných a 
prevádzkových fáz;;

a) opis fyzikálnych vlastností celého 
projektu vrátane jeho podložia, ak je to 
relevantné, a jeho požiadaviek na využitie 
vody a pôdy počas stavebných a 
prevádzkových fáz a demolácie, ak je to 
relevantné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Opis technických, lokačných alebo iných 
aspektov (napr. so zreteľom na návrh 
projektu, technickú kapacitu, veľkosť a 

2. Opis technických, lokačných alebo iných 
aspektov (napr. so zreteľom na návrh 
projektu, technickú kapacitu, veľkosť a 
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rozsah) posudzovaných alternatív vrátane 
stanovenia vplyvu s najmenším dosahom 
na životné prostredie a uvedenia hlavných 
dôvodov výberu so zreteľom na 
environmentálne vplyvy.

rozsah) posudzovaných alternatív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 169
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Opis aspektov životného prostredia, 
ktoré sa vyznačuje pravdepodobnosťou 
významného zasiahnutia navrhovaným 
projektom, predovšetkým vrátane 
populácie, ľudského zdravia, fauny, flóry, 
biodiverzity a jej ekosystémových služieb, 
krajiny (jej zaberania), pôdy (organické 
zložky, erózia, zhutňovanie, 
nepriedušnosť), vody (množstva a kvality), 
ovzdušia, klimatických faktorov, zmeny 
klímy (emisie skleníkových plynov vrátane 
tých, ktoré pochádzajú z využívania pôdy, 
zmena využívania pôdy a lesné 
hospodárstvo, potenciál zmiernenia, vplyv 
relevantný pre prispôsobenie, ak projekt 
zohľadňuje riziká spojené so zmenou 
klímy), materiálov, kultúrneho dedičstva 
vrátane architektonických a 
archeologických pamiatok, krajiny. 
Takýto opis by mal zahŕňať vzájomný 
vzťah medzi uvedenými faktormi, ako aj 
expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť 
uvedených faktorov voči prírodným a 
človekom spôsobeným rizikám katastrof.

4. Opis aspektov životného prostredia, 
ktoré sa vyznačuje pravdepodobnosťou 
významného zasiahnutia navrhovaným 
projektom.

Or. fr
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