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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice 2011/92/EU harmonizovala 
zásady pro posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí zavedením minimálních 
požadavků (s ohledem na druh 
posuzovaných záměrů, základní povinnosti 
oznamovatelů, obsah posouzení a účast 
příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá 
k vysoké úrovni ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví.

(1) Směrnice 2011/92/EU harmonizovala 
zásady pro posuzování vlivů záměrů na 
životní prostředí zavedením minimálních 
požadavků (s ohledem na druh 
posuzovaných záměrů, základní povinnosti 
oznamovatelů, obsah posouzení a účast 
příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá 
k vysoké úrovni ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví. Členské státy 
mohou stanovit přísnější pravidla na 
ochranu životního prostředí a lidského
zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Platí-li v některých členských státech pravidla zajišťující přísnější ochranu, měla by platit i 
nadále, jak stanoví bod odůvodnění (3) směrnice 2011/92/ES.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle čl. 191 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie musí být politika 
Unie v oblasti životního prostředí založena 
na zásadách obezřetnosti a prevence a na 
zásadách, že škody na životním prostředí 
mají být přednostně napravovány přímo u 
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zdroje a že za vzniklé škody by měl platit 
znečišťovatel.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit vyšší úroveň ochrany životního prostředí přijímáním rozhodnutí o 
preventivních opatřeních v případě ohrožení. To bylo stanoveno v bodě odůvodnění (2) 
směrnice 2011/92/ES.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Změny ve využívání půdy byly viditelným ukazatelem lidské stopy a nejdůležitějším hnacím 
motorem ztráty biologické rozmanitosti a jiných forem degradace půdy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při uplatňování směrnice 
2011/92/EU je nezbytné zajistit 
konkurenční podnikatelské prostředí, 
zejména pro malé a střední podniky, s 
cílem vytvořit inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění v souladu s cíli, 

(12) Zatímco Unie musí řešit problémy 
udržitelnějšího prostředí pro podnikání, 
zejména malých a středních podniků, 
mělo by provádění směrnice 2011/92/EU 
zůstat hlavním nástrojem k zamezení 
zhoršování životního prostředí a 
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které byly stanoveny ve sdělení Komise 
nazvaném „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“.

podporovat ekonomiku, která účinněji 
využívá zdroje a je ekologičtější.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se zabývá dopadem některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí, a proto by prioritou měla být ochrana životního prostředí a lidského zdraví. Sdělení 
Komise nazvané „Evropa 2020“ rozvíjí strategii pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Zkušenosti ukázaly, že v případech 
mimořádných situací ohrožujících 
bezpečnost občanů mohlo mít dodržování 
ustanovení směrnice 2011/92/EU 
nepříznivé účinky, a proto je nutné dát 
členským státům možnost uvedenou 
směrnici ve vhodných případech nepoužít 
u záměrů, jejichž jediným účelem je 
reakce na mimořádné situace civilního 
charakteru, a to s výhradou patřičných 
informací, které jsou poskytovány Komisi 
a dotyčné veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být co nejpřísnější, pokud bychom chtěli realizovat záměry, které splňují 
požadavky na ochranu životního prostředí. Určité výjimky by mohly existovat pouze u záměrů, 
které jsou reakcí na mimořádné situace civilního charakteru. Komise a dotčená veřejnost by o 
tom měly být informovány.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Úmluva o posuzování vlivů na 
životní prostředí přesahujících hranice 
států (úmluva z Espoo) stanoví smluvním 
stranám, které se dohodly, že budou touto 
úmluvou vázány, povinnost provádět 
posuzování vlivů některých činností na 
životní prostředí v raném stádiu 
plánování. Stanoví rovněž obecnou 
povinnost států informovat a vést 
vzájemné konzultace o všech velkých 
plánovaných projektech, které by mohly 
mít významný negativní vliv na životní 
prostředí, jenž by přesahoval hranice 
států.

Or. en

Odůvodnění

Environmentální hrozby nerespektují hranice států. Evropské společenství podepsalo úmluvu 
z Espoo dne 25. února 1991 a dne 24. června 1997 ji ratifikovalo.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Zapojení veřejnosti do tohoto 
procesu rozhodování je naprosto nezbytné 
s cílem zajistit, aby rozhodovací orgán 
vzal v potaz názory a obavy, které mohou 
být pro tato rozhodnutí podstatné, čímž se 
zvýší zodpovědnost a transparentnost 
rozhodovacího procesu, zlepší se věcná 
kvalita rozhodnutí a zvýší se povědomí 
veřejnosti o otázkách životního prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Ti, kterých se rozhodnutí o záměru může dotýkat, mají právo být o něm řádně informováni a 
být zapojeni do účasti na rozhodnutích, která se jich týkají.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b)Aarhuská úmluva, kterou Evropská 
unie podepsala a ratifikovala, přiznává 
veřejnosti práva týkající se přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti a přístupu k 
právní ochraně v procesech rozhodování o 
otázkách, jež mají vztah k místnímu, 
vnitrostátnímu a přeshraničnímu 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Aarhuská úmluva je mnohostranná dohoda o životním prostředí, jejímž prostřednictvím se 
zvyšuje možnost přístupu občanů k informacím o životním prostředí, která rozšiřuje síť správy 
záležitostí týkajících se životního prostředí a doplňuje nový mechanismus vytvořený za účelem 
prosazení významu účasti veřejnosti na procesu rozhodování a zaručení přístupu k právní 
ochraně.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Protože cíle této směrnice, to jest 
zajistit vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví zavedením 
minimálních požadavků na posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí, nemůže 
být uspokojivě dosaženo členskými státy, a 
může ho být proto z důvodu rozsahu, 
závažnosti a přeshraniční povahy otázek 
ochrany životního prostředí, které je třeba 

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

které je třeba řešit, lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Jedním ze strategických cílů právních předpisů Evropské unie v oblasti ochrany životního 
prostředí je zlepšovat kvalitu života.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů jasnosti a aby nedošlo k nedorozumění, že příslušný orgán musí připravit zprávu o 
vlivech na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ga)„biologická rozmanitost“ zahrnuje 
všechny druhy rostlin a živočichů a jejich 
stanoviště a rozumí se jí variabilita živých 
organismů ze všech zdrojů, včetně mj. 
suchozemských, mořských a jiných 
vodních ekosystémů a ekologických 
komplexů, kterých jsou součástí; patří 
sem rozmanitost v rámci druhů, mezi 
druhy a rozmanitost ekosystémů.“

Or. en

Odůvodnění

Z neustálého úbytku biologické rozmanitosti v Evropě vyplynuly nové závazky zaměřené na 
zastavení tohoto úbytku a degradace ekosystémových služeb do roku 2020 a na jejich obnovu 
všude, kde je to možné. Z důvodů jasnosti a posílení je třeba vše definovat, neboť směrnice o 
posuzování vlivů na životní prostředí je stěžejním nástrojem při ochraně biologické 
rozmanitosti, a to jak uvnitř, tak i vně míst určených podle směrnic o přírodě.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„gb)„nápravnými opatřeními“ se rozumí 
další zmírňující a/nebo kompenzační 
opatření, která může provádět 
oznamovatel s cílem napravit 
nepředvídané nepříznivé účinky nebo 
jakýkoli čistý úbytek biologické 
rozmanitosti zjištěný při provádění 
záměru, např. vyplývající z nedostatků při 
zmírňování dopadů souvisejících se 
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stavbou nebo provozem projektu, pro 
který již bylo povolení vydáno.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba definovat nápravná opatření s cílem podpořit požadavek, aby oznamovatel přijal 
nápravná opatření v případě, kdy z monitorování vyplývá, že zmírňující a kompenzační 
opatření nefungují, nebo že existují značné nepříznivé dopady na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„gc)„nezávislým“ se rozumí takový 
odborník, jenž je schopen zajistit 
technickou/vědeckou objektivitu, aniž by 
se nechal řídit nebo ovlivňovat příslušným 
orgánem, oznamovatelem a/nebo vládou 
daného státu.“

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je potřebná k tomu, aby zabezpečila nezávislost a profesionálnost odborníků.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„gd)„akreditovanými a technicky 
kvalifikovanými odborníky“ a „národními 
odborníky“ se rozumějí odborníci, kteří 
jsou na základě kvalifikace, odborných 
znalostí a zkušeností považováni 
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akreditačním orgánem daného státu za 
technicky způsobilé připravovat nebo 
ověřovat zprávy týkající se životního 
prostředí nebo jiné informace o životním 
prostředí podle této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vypracovat definici, neboť po oznamovateli i příslušném orgánu se požaduje, aby při 
přípravě nebo ověřování zpráv o životním prostředí využívali služeb akreditovaných a 
technicky kvalifikovaných odborníků. Využívání služeb akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků by se mělo vztahovat také na jiné informace o životním prostředí, 
jež mohou poskytnout nebo ověřit pouze odborníci, například v rámci zjišťovacího řízení a při 
určování rozsahu posuzování.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ge)„sankcemi“ se rozumí pozastavení 
nebo odebrání akreditace odborníka nebo 
pozastavení nebo odvolání členství 
příslušného odborníka ve výboru 
odborníků daného státu, a to v případě 
jakýchkoli závažných porušení 
akreditačních standardů při přípravě nebo 
ověřování zpráv o životním prostředí a 
dalších informací o životním prostředí 
podle této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Sankce by měly být zavedeny pro ty odborníky, v jejichž práci byly zjištěny nedostatky 
zaviněné nedbalostí, nebo jejichž práce byla z hlediska kvality silně podprůměrná.
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„gf)„tresty“ se rozumí pokuty a/nebo 
trestní stíhání, jimž podléhají akreditovaní 
odborníci a další odpovědné strany v 
případě jakýchkoli závažných porušení 
akreditačních standardů při přípravě nebo 
ověřování zpráv o životním prostředí a 
dalších informací o životním prostředí 
podle této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Tresty by měly být zavedeny pro ty odborníky, v jejichž práci byly zjištěny nedostatky zaviněné 
nedbalostí, nebo jejichž práce byla z hlediska kvality silně podprůměrná.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„3. Členské státy se mohou případ od 
případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní 
předpisy a pouze po konzultaci 
s veřejností, rozhodnout neuplatňovat tuto 
směrnici na záměry určené výhradně pro 
účely národní obrany nebo ochrany občanů 
v případě mimořádných událostí, pokud se 
domnívají, že by její uplatnění mohlo 
uvedené účely nepříznivě ovlivnit. Členské 
státy oznámí Komisi jakékoli využití těchto 
odchylek, důvody, které je k tomu vedly, a 
účel, k němuž sloužily.“
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být co nejpřísnější, pokud bychom chtěli realizovat záměry, které splňují 
požadavky na ochranu životního prostředí. Určité výjimky by mohly existovat pouze u záměrů, 
které jsou reakcí na mimořádné situace civilního charakteru. Komise a dotčená veřejnost by o 
tom měly být informovány.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tato směrnice se nevztahuje na záměry, 
jejichž jednotlivé části jsou upraveny 
zvláštními vnitrostátními právními 
předpisy, pokud je cílů této směrnice, 
včetně cílů týkajících se poskytování 
informací, dosaženo prostřednictvím 
zákonodárného procesu. Každé dva roky 
ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] členské státy oznámí 
Komisi všechny případy, v nichž bylo 
uplatněno toto ustanovení.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice EIA musí být co nejpřísnější, pokud bychom chtěli realizovat záměry, které splňují 
požadavky na ochranu životního prostředí. Pokud existují odchylky v důsledku zvláštních aktů 
vnitrostátních právních předpisů, není zajištěno efektivní, jednotné a adekvátní provádění 
směrnice EIA. Navíc bude tato výjimka působit problémy, pokud jde o povinnost provést 
směrnici v právních předpisech všech členských států.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční postupy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí podle této směrnice je 
třeba uvést ve větší míře do souladu s požadavky úmluvy z Espoo, mezi jejíž smluvní strany 
EU patří. Chceme-li lépe chránit životní prostředí a lidské zdraví, měly by platit co 
nejpřísnější právní předpisy.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
4. Aniž je dotčen článek 7, mohou 
členské státy ve výjimečných případech 
a pouze po konzultaci s veřejností 
vyjmout určitý záměr zcela nebo zčásti z 
ustanovení stanovených touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Když se členské státy rozhodnou realizovat konkrétní záměry, je nezbytné vést konzultace 
s veřejností s cílem zajistit transparentní a stabilní postup.
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Z neustálého úbytku biologické rozmanitosti v Evropě vyplynuly nové závazky zaměřené na 
zastavení tohoto úbytku a degradace ekosystémových služeb do roku 2020 a na jejich obnovu 
všude, kde je to možné.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. -a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

„Členské státy se mohou rozhodnout 
používat oba postupy uvedené v 
písmenech a) a b). V případě použití 
písmena b) se při stanovování prahových 
hodnot nebo kritérií musí vést konzultace 
s veřejností.“

Or. en
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Odůvodnění

Konzultace s veřejností je nezbytné vést v případě, kdy členské státy stanoví prahové hodnoty 
podle přílohy II s cílem zajistit transparentní a stabilní postup.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„3. Pro záměry uvedené v příloze II – s 
výjimkou záměrů, které nesplňují nebo 
překročí prahovou hodnotu nebo 
kritérium stanovené členským státem 
podle odst. 2 písm. b) – oznamovatel 
poskytne informace o povaze projektu a 
jeho potenciálním vlivu na životní 
prostředí a o zamýšlených opatřeních s 
cílem zamezit a snížit významný vliv. 
Podrobný seznam informací, jež mají být 
poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A. 
Tyto informace musí být zpřístupněny 
veřejnosti před přijetím rozhodnutí podle 
odstavce 2.“

Or. en

Odůvodnění

Jsme proti návrhu, že informace poskytnuté oznamovatelem pro účely zjišťovacího řízení musí 
zahrnovat zmírňující opatření (čl. 4 odst. 3). I když je pro záměry důležité, aby se zabránilo 
významným dopadům a aby byly tyto dopady omezeny, je třeba dopady posoudit a vypracovat 
účinná zmírňující opatření prostřednictvím procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
Existuje reálné riziko, že se oznamovatelé budou snažit poskytnout dokument ve stadiu 
zjišťovacího řízení, jenž vypadá jako úplné prohlášení o stavu životního prostředí, aby získali 
schválení záměru, čímž se zamezí řádnému posouzení alternativ, konzultaci s orgány ochrany 
životního prostředí a účasti veřejnosti.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Příslušný orgán může rozhodnout, že 
záměr uvedený v příloze II nepodléhá 
posouzení podle článků 5 až 10, pouze 
tehdy, je-li přesvědčen o neexistenci 
pravděpodobných významných vlivů 
daného záměru na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnami v čl. 4 odst. 3.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí 
podle odstavců 2 a 4a, a to zohledněním 
informací poskytnutých oznamovatelem 
podle odstavce 3, a případně s ohledem na 
výsledky studií, předběžného ověřování či 
posouzení vlivů na životní prostředí, jež 
vyplývají z jiných právních předpisů Unie. 
Pokud příslušný orgán rozhodne, že není 
třeba provést žádné posouzení vlivu na 
životní prostředí podle článků 5 až 10, 
jelikož záměr nesplňuje nebo překračuje 
prahovou hodnotu nebo kritérium 
stanovené členským státem podle odst. 2 
písm. b), pak musí být toto rozhodnutí k 
dispozici veřejnosti. Jinak rozhodnutí
podle odstavce 2:
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Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnami v čl. 4 odst. 3.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem zahrnout účast veřejnosti do postupů určování rozsahu posuzování podle článku 5.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE507.937v01-00 18/31 PA\930581CS.doc

CS

Odůvodnění

Alternativní řešení je třeba posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. V případě, že 
alternativní řešení jsou pouze jakousi kosmetickou úpravou téhož přístupu, nebudou splňovat 
požadavky související s ochranou životního prostředí.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je samozřejmé, že příslušný orgán může požádat o doplňující informace, pokud vzniknou nové 
okolnosti, aniž by byl povinen svou žádost odůvodnit.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K zajištění úplnosti a dostatečné kvality 
zpráv o vlivech na životní prostředí 
uvedených v čl. 5 odst. 1:

3. K zajištění úplnosti, dostatečné kvality a 
nezávislosti zpráv o vlivech na životní 
prostředí a jiných informací o vlivech na 
životní prostředí podle této směrnice 
uvedených v čl. 5 odst. 1:
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a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí vypracovali 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, nebo

a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí a jiné 
informace o vlivech na životní prostředí 
podle této směrnice vypracovali nezávislí, 
akreditovaní a technicky kvalifikovaní 
odborníci, a

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

b) příslušný orgán zajistí, aby zprávu o 
vlivech na životní prostředí a jiné 
informace o vlivech na životní prostředí 
podle této směrnice ověřili akreditovaní a 
technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo 
výbory odborníků z jednotlivých států.

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

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

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

Podrobné podmínky využití a výběru 
nezávislých akreditovaných a technicky 
kvalifikovaných odborníků (např. 
požadovanou kvalifikaci, zadání 
hodnocení, udílení licencí, zákaz výkonu 
činnosti, sankce a tresty) určí členské státy 
v souladu s ustanoveními odstavce 4.

Or. en

Odůvodnění

Účelem navrhovaných změn je zabezpečit nezávislost a profesionálnost odborníků. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 5 se vkládá za odstavec 3 nový 
odstavec, který zní:
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„3a. Členské státy přijmou opatření k 
ustavení nezávislých vnitrostátních 
akreditačních orgánů a dohledu nad nimi 
s cílem používat odpovídající normy 
technické kvality pro akreditaci technicky 
kvalifikovaných odborníků a/nebo výboru 
odborníků z jednotlivých států. V případě, 
že se při přípravě nebo ověřování zprávy o 
vlivech na životní prostředí a jiných 
informací o vlivech na životní prostředí 
podle této směrnice odborníci dopustí 
jakýchkoli závažných porušení 
akreditačních norem, vztahují se na 
odborníky odpovědné za taková porušení 
sankce a tresty. Akreditovaní a/nebo 
technicky kvalifikovaní odborníci 
jmenovaní výbory jednotlivých států 
ponesou případně stejnou odpovědnost.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit technickou nezávislost odborníků a zajistit, 
aby nesli odpovědnost za úplnost a kvalitu informací, které poskytují nebo ověřují.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 
berou v úvahu v povolovacím řízení. Za 
tímto účelem musí rozhodnutí o vydání 
povolení obsahovat tyto informace:

Výsledky jednání a informace 
shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se 
náležitě vezmou v úvahu v povolovacím 
řízení. Za tímto účelem musí rozhodnutí o 
vydání povolení obsahovat tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Čl. 6 odst. 8 Aarhuské úmluvy požaduje, aby byl „náležitě brán v úvahu“ výsledek účasti 
veřejnosti na jednání, který by naznačil „nabrání kursu“ k rozhodnutí, jež má být učiněno. 
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Nepříliš závazný požadavek vyplývající ze stávající směrnice, který má zajistit, aby rozhodnutí 
příslušného orgánu „vzalo v úvahu“ postup za účasti veřejnosti, tedy nesplňuje to, co je 
potřeba k řádnému provedení Aarhuské úmluvy ve vnitrostátních právních předpisech. 
Abychom odstranili tuto nedůslednost, navrhujeme přijetí terminologie z Aarhuské úmluvy, tj. 
„náležitě brán v úvahu“.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání 
povolení, musí zajistit, aby povolení 
obsahovalo opatření pro monitorování 
významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí během výstavby a provozu, aby 
bylo možné posoudit provádění a 
očekávanou účinnost zmírňujících nebo 
kompenzačních opatření a určit všechny 
nepředvídané nepříznivé vlivy a/nebo čistý 
úbytek biologické rozmanitosti a usnadnit 
nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby monitorování zahrnovalo fázi výstavby i provozu, předkládá se 
příslušnému orgánu a výsledky jsou zpřístupněny veřejnosti.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Druh parametrů, které mají být sledovány, 
a délka trvání monitorování musí být 
přiměřené povaze, umístění a velikosti 
navrhovaného záměru a významu jeho 
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vlivů na životní prostředí. vlivů na životní prostředí. Zjištění učiněná 
při monitorování musí být předložena 
příslušnému orgánu a zpřístupněna 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby monitorování zahrnovalo fázi výstavby i provozu, předkládá se 
příslušnému orgánu a výsledky jsou zpřístupněny veřejnosti.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že monitorování ukáže, že 
existují nepředvídané nepříznivé dopady, 
je oznamovatel povinen přijmout 
nápravná opatření. Oznamovatelé, 
technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo 
národní odborníci mohou podléhat 
trestům a/nebo sankcím v případě, kdy 
nepředvídané nepříznivé účinky na životní 
prostředí jsou výsledkem nedbalosti nebo 
závažného porušení akreditačních norem. 
Návrhy nápravných opatření předložené 
oznamovatelem musí být zpřístupněny 
veřejnosti a schváleny příslušným 
orgánem, který zajistí jejich naplňování.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby monitorování zahrnovalo fázi výstavby i provozu, předkládá se 
příslušnému orgánu a výsledky jsou zpřístupněny veřejnosti.
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí a názorů a obav dotčené 
veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno, včetně 
informací o účasti veřejnosti;

b) po posouzení zprávy o vlivech na 
životní prostředí a názorů a obav dotčené 
veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na 
kterých je rozhodnutí založeno, včetně 
informací o tom, jak byla náležitě brána 
v úvahu účast veřejnosti;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 6 odst. 8 Aarhuské úmluvy požaduje, aby byl „náležitě brán v úvahu“ výsledek účasti 
veřejnosti na jednání. Navrhujeme přijetí terminologie z Aarhuské úmluvy, tj. „náležitě brán 
v úvahu“, což uvádí tuto směrnici do souladu s úmluvou.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Členské státy mohou rovněž 
rozhodnout, že zveřejní informace uvedené 
v odstavci 1, jakmile příslušný orgán 
uzavře své posuzování vlivu záměru na 
životní prostředí.“

„3. Členské státy zveřejní informace 
uvedené v odstavci 1, jakmile příslušný 
orgán uzavře své posuzování vlivu záměru 
na životní prostředí.“

Or. en

Odůvodnění

Nutno uvést do souladu s čl. 9 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: b) doplňují se nové odstavce 3 a 4, které 
znějí:
„4. Veřejnost může věc z právního 
hlediska zpochybnit, včetně toho, že může 
podat žádost o zdržovací žalobu, pokud jde 
o rozhodnutí o vydání povolení, a to tak, 
že zahájí soudní řízení ve lhůtě tří měsíců 
od data, kdy příslušný orgán vydal 
formální rozhodnutí.“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice nestanoví opatření k nápravě, jak to požaduje Aarhuská úmluva. Účelem 
předloženého pozměňovacího návrhu je vyřešit tento nedostatek a poskytnout veřejnosti 
vhodný a přiměřený časový rámec, aby mohla věc z právního hlediska zpochybnit, a zároveň 
zajistit, aby záměry, k nimž bylo již vydáno povolení, nesměly být zahájeny před uplynutím 
lhůty pro možné právní zpochybnění.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 
neurčitou ode dne [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of this 
Directive].

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12a na Komisi platí na dobu 5 let
ode dne [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive]. 
Komise předloží zprávu o přenesení 
pravomocí nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
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Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 290 Smlouvy o fungování Evropské unie „legislativní akty výslovně vymezují cíle, 
obsah, rozsah a dobu trvání přenesení pravomoci“. Cílem pozměňovacího návrhu je 
informovat ostatní orgány EU o přijetí aktů v přenesené pravomoci a o výsledcích jejich 
přijetí.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Příloha – bod - 1 (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha I – odst. 14 a a b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze I se vkládají nové odstavce, které 
znějí:
„14a. Průzkum, posouzení a těžba ropy 
a/nebo zemního plynu zachyceného ve 
vrstvách plynonosných břidlic či jiných 
útvarů skalních sedimentů se stejnou či 
menší prostupností a porézností, bez 
ohledu na vytěžené množství.
14b. Průzkum a těžba zemního plynu z 
uhelných ložisek, bez ohledu na vytěžené 
množství.“

Or. en

Odůvodnění

Specifické rysy těžby břidlicového plynu jsou velmi důležitou záležitostí, na niž se v současné 
době nevztahuje náležitým způsobem směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a která 
vystavuje tyto činnosti problematickému nesystematickému a nepovinnému posuzování vlivů 
na životní prostředí před každým novým záměrem. Tento pozměňovací návrh navazuje na 
doporučení výboru PETI, jenž vyzval k uplatňování systematického posuzování vlivů na 
životní prostředí u každého nového nekonvenčního záměru týkajícího se těžby plynu a ropy. 
Příloha I je doplněna v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice o posuzování vlivů na životní 
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prostředí EIA, který stanoví, že posouzení je povinné u některých záměrů uvedených v příloze 
I.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout popis fyzického prostředí v blízkosti projektu.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Příloha – bod 1 
Směrnice 2011/92/EU
Příloah II.A – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) využívání přírodních zdrojů, zejména 
půdy, vody a biologické rozmanitosti, 
včetně hydromorfologických změn.

b) využívání přírodních zdrojů, zejména 
půdy, vody, vzduchu a biologické 
rozmanitosti, včetně hydromorfologických 
změn.

Or. en

Odůvodnění

Vzduch musí být také zahrnut do přírodních zdrojů.
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Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) využívání přírodních zdrojů, zejména 
půdy, vody a biologické rozmanitosti, 
včetně hydromorfologických změn.

c) využívání přírodních zdrojů, zejména 
půdy, vody, vzduchu a biologické 
rozmanitosti, včetně hydromorfologických 
změn.

Or. en

Odůvodnění

Vzduch musí být také zahrnut do přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha III – bod 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pobřežní zóny; ii) pobřežní zóny a mořské prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli pobřežní zóny zajišťují interakci mezi mořskou a pevninskou částí, je důležité doplnit 
ještě „mořské prostředí“.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha III – bod 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) okolní oblast.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité doplnit pododstavec d) za účelem popisu oblasti obklopující místo projektu.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zahrnout také energii.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis hlavních znaků výrobních 
procesů, například druhu a množství 
použitého materiálu, zdrojů energie a 
přírodních zdrojů (včetně vody, půdy a 
biologické rozmanitosti);

b) popis hlavních znaků výrobních 
procesů, například druhu a množství 
použitého materiálu, zdrojů energie a 
přírodních zdrojů (včetně vody, vzduchu, 
půdy a biologické rozmanitosti);
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Or. en

Odůvodnění

Vzduch musí být také zahrnut do přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) existence záměru jako celku; a) existence, demolice, výstavba a provoz 
záměru;

Or. en

Odůvodnění

Nutno uvést do souladu s novým ustanovením v článku 2.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emisí znečišťujících látek, hluku, 
vibrací, světla, tepla a záření, vzniku 
rušivých vlivů a zneškodňování odpadu;

c) emisí znečišťujících látek, hluku, 
vibrací, světla, tepla a záření, vzniku 
rušivých vlivů a zneškodňování a 
využívání odpadu;

Or. en

Odůvodnění

Využívání odpadu znamená použít odpad k nahrazení jiných materiálů, které nejsou odpady, 
za účelem dosažení prospěšných výsledků způsobem, jenž je šetrný k životnímu prostředí.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví 
nebo životní prostředí (např. při nehodách 
nebo katastrofách);

d) rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví 
nebo životní prostředí (např. při nehodách 
nebo člověkem způsobených a přírodních
katastrofách);

Or. en

Odůvodnění

Je nutno upřesnit, že katastrofy mohou být způsobeny také člověkem.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) emisí skleníkových plynů, včetně emisí z 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví;

f) emisí skleníkových plynů, včetně emisí z 
využívání půdy, změny ve využívání půdy, 
lesnictví a energetické náročnosti 
projektu;

Or. en

Odůvodnění

Energie musí být také zahrnuta.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV – bod 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Popis zamýšlených opatření pro 
prevenci, snížení a pokud možno 
vyrovnání všech významných negativních 
vlivů na životní prostředí uvedených v 
bodě 5, popřípadě všech navrhovaných 
opatření pro monitorování, včetně přípravy 
projektu a analýzy jeho negativních vlivů 
na životní prostředí po jeho skončení. 
Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry 
jsou významně nepříznivé vlivy omezeny 
nebo vyváženy a měl by zahrnovat 
výstavbu i provozní fáze.

7. Popis zamýšlených opatření pro zaprvé 
prevenci, dále snížení a pokud možno, jako 
krajní prostředek, vyrovnání všech 
významných negativních vlivů na životní 
prostředí uvedených v bodě 5, popřípadě 
všech navrhovaných opatření pro 
monitorování, včetně přípravy projektu a 
analýzy jeho negativních vlivů na životní 
prostředí po jeho skončení. Tento popis by 
měl vysvětlit, do jaké míry jsou významně 
nepříznivé vlivy omezeny nebo vyváženy a 
měl by zahrnovat výstavbu i provozní fáze.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí požaduje, aby oznamovatel popsal hlavní 
opatření pro prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání významných negativních vlivů. 
Hierarchie zmírňujících opatření se tímto pozměňovacím návrhem posiluje, neboť je 
upřednostňována prevence a vyrovnávání negativních vlivů je považováno pouze za krajní 
prostředek.


