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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Peticijų komitetas per ilgą laikotarpį gavo labai daug peticijų dėl dabartinės PAV direktyvos 
taikymo trūkumų ir plačiai paplitusių skirtumų taikant šią direktyvą. Daugelį šių peticijų 
Komisija įtraukė į pažeidimo nagrinėjimo procedūras, pradėtas prieš dabartinių taisyklių 
nesilaikiusias valstybes nares. Todėl komitetas džiaugiasi galimybe pasinaudoti daugeliu 
gautų ir nagrinėtų skundų, juos panaudojant kaip pagrindą rengiant aiškesnę ir veiksmingesnę 
direktyvą ateičiai. 

PAV direktyva ilgą laikotarpį buvo pagrindinė aplinkos apsaugos priemonė Europoje, tačiau 
ne visose valstybėse narėse ji buvo tinkamai įgyvendinta ir nevisiškai taikoma visiems vietoje 
įgyvendinamiems projektams. Yra keletas sričių, kuriose reikia geriau įgyvendinti direktyvą, 
pirmiausia, reikia įtraukti visuomenę į visus projekto etapus, didinti skaidrumą, užtikrinti 
būtinybę teikti nepriklausomas ir objektyvias ataskaitas, nustatyti aiškesnes taisykles dėl 
nacionalinio paveldo apsaugos, parengti aiškų mechanizmą, pagal kurį išrenkamas aplinkai 
palankiausias variantas, užtikrinti teisinę apsaugą su suspenduojamuoju poveikiu ir taikyti 
aiškų didelio poveikio aplinkai draudimą, ir svarbiausia – teikti pirmenybę nustatant su 
aplinka susijusius reikalavimus.

Iš tikrųjų labai dažnai pasitaiko, kad su dideliais infrastruktūros projektais susiję svarūs 
finansiniai interesai daro netinkamą poveikį politikams priimant sprendimus vietos, regionų ir 
nacionaliniu lygmeniu, taip kenkiant aplinkai. Šiuo atveju būtina griežtinti PAV direktyvą, 
kad būtų galima užtikrinti, jog visiškai paisoma Europos Sąjungos piliečių teisių ir Europos 
Sąjunga gali vykdyti savo įsipareigojimus (tokios yra jos piliečių viltys) didinti biologinę 
įvairovę, užkirsti kelią dideliems neigiamiems pokyčiams klimatui ir užtikrinti geresnę 
infrastruktūros gerinimo ir gamtos poreikių paisymo pusiausvyrą. PAV direktyva savaime 
susijusi su kitomis direktyvomis, ypač Paukščių direktyva, Buveinių direktyva ir su atliekų 
tvarkymą reglamentuojančiomis direktyvomis. Reikia iš naujo visapusiškai išnagrinėti 
priedus, ypač atsižvelgiant į prioritetus šiose srityse.

Nuomonės projekto autorius džiaugiasi, kad PAV direktyvoje vyrauja visapusiškas požiūris, 
kurio ateityje bus laikomasi ir tokiose susijusiose politikos srityse, kaip biologinė įvairovė ir 
klimato kaita. Nuomonės referentas, siekdamas aiškumo ir kad direktyva būtų griežtesnė, 
pateikia įvairių pakeitimų, skirtų aukščiausiam aplinkos apsaugos lygiui užtikrini:

– išbraukti nukrypti leidžiančias nuostatas, grindžiamas tam tikrais nacionaliniais teisės 
aktais;

– visuomenė turėtų turėti teisę dalyvauti atrankos ir apimties nustatymo procedūrose;

– sprendimai dėl atrankos ir apimties nustatymo turėtų būti tiesiogiai ir laiku persvarstomi 
teismine tvarka;

– visiems projektams turi būti taikomas PAV (ne tik projektų dalims, toks būdas yra 
vadinamoji dalijimo į dalis taktika);

– užsakovas arba kompetentinga institucija privalo pasitelkti nepriklausomus „akredituotus ir 
techniškai kompetentingus ekspertus“;
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– užtikrinti, kad stebėjimas būtų vykdomas ir statybos ir eksploatacijos etapais, o jo išvados 
būtų pateikiamos kompetentingai institucijai ir skelbiamos viešai;

– jei stebėjimo metu paaiškėja, kad daromas nenumatytas neigiamas poveikis, užsakovas 
privalo imtis taisomųjų veiksmų.

Siekiant veiksmingai persvarstyti dabartinę PAV direktyvą, reikia turėti omenyje tai, kad 
būtina užtikrinti, jog poveikio aplinkai reglamentavimas ir tinkamas vertinimas bei susijusios 
administracinės išlaidos turėtų būti laikomi investicija į aplinkos, Europos Sąjungos piliečių 
sveikatos ir geros savijautos ateitį.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyva 2011/92/ES buvo suderinti 
projektų poveikio aplinkai vertinimo 
principai įvedant minimalius reikalavimus 
(susijusius su projektų, kurie turi būti 
vertinami, rūšimis, pagrindiniais užsakovų 
įpareigojimais, vertinimo turiniu ir 
kompetentingų institucijų bei visuomenės 
dalyvavimu), ji taip pat padeda užtikrinti 
aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos 
apsaugos lygį;

(1) Direktyva 2011/92/ES buvo suderinti 
projektų poveikio aplinkai vertinimo 
principai nustatant minimalius 
reikalavimus (susijusius su projektų, kurie 
turi būti vertinami, rūšimis, pagrindiniais 
užsakovų įpareigojimais, vertinimo turiniu 
ir kompetentingų institucijų bei 
visuomenės dalyvavimu), ji taip pat padeda 
užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių 
sveikatos apsaugos lygį. Valstybės narės 
gali nustatyti griežtesnes taisykles, kad 
apsaugotų aplinką ir žmonių sveikatą;

Or. en

Pagrindimas

Jei kai kuriose valstybėse narėse taikomos didesnę apsaugą užtikrinančios taisyklės, jas 
reikėtų toliau taikyti, kaip numatyta Direktyvos 2011/92/ES 3 konstatuojamoje dalyje.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 191 straipsnio 2 dalį Sąjungos 
aplinkos politika yra pagrįsta atsargumo 
ir prevencinių veiksmų principais, kad 
žala aplinkai būtų pirmiausia atitaisoma 
ten, kur ji daroma, ir kad teršėjas turėtų 
mokėti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, pavojaus atveju reikėtų priimti prevencinius 
sprendimus. Tai numatyta pagal Direktyvos 2011/92/ES 2 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žemės naudojimo paskirties keitimas tapo akivaizdžiu žmogaus veiklos pasekmių rodikliu ir 
svarbiausiu biologinės įvairovės nykimo ir kitokio pobūdžio žemės blogėjimo veiksniu.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina 
sukurti konkurencingą verslo aplinką,
pirmiausia mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kad būtų galima užtikrinti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 
laikantis Komisijos komunikate „2020 m. 
Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ nustatytų 
tikslų;

(12) kol Sąjunga turi spręsti klausimą dėl 
tvaresnės verslo aplinkos, ypač mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms, Direktyvos 
2011/92/ES įgyvendinimas turėtų likti 
pagrindine žalos aplinkai prevencijos, 
efektyvesnio išteklių naudojimo ir 
ekologiškesnės ekonomikos skatinimo 
priemone;

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva susijusi su tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikiu aplinkai, todėl 
pirmenybę reikėtų teikti aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugai. Komisijos komunikatu 
„2020 m. Europa“ sukurta pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) patirtis parodė, kad civilinės avarijos 
atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES 
nuostatų galima sulaukti neigiamų 
pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms 
narėms tos direktyvos netaikyti visų pirma 
projektams, kurių vienintelis tikslas –
atsakas civilinių avarijų atveju, tinkamą 
informaciją pateikus Komisijai ir 
suinteresuotai visuomenei;

Or. en
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Pagrindimas

Direktyva turi būti kuo griežtesnė, jei siekiama, kad projektai atitiktų reikalavimus dėl 
aplinkos. Galima nustatyti tam tikras išimtis tik tiems projektams, kuriais siekiama imtis 
veiksmų civilinių avarijų atveju. Atitinkamai turėtų būti informuota Komisija ir suinteresuota 
visuomenė.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Konvencija dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 
(Espo konvencija) nustatomos prievolės 
šalims, kurios sutarė laikytis šios 
konvencijos, atlikti tam tikros veiklos 
poveikio aplinkai vertinimą ankstyvame 
planavimo etape. Konvencija taip pat 
nustatyta bendra prievolė valstybėms 
pranešti viena kitai apie visus svarstomus 
didelės apimties projektus, kurie gali 
turėti didelį neigiamą poveikį aplinkai 
tarpvalstybiniu mastu, ir konsultuotis dėl 
tokių projektų;

Or. en

Pagrindimas

Grėsmė aplinkai nepaiso valstybių sienų. Europos bendrija Espo konvenciją pasirašė 1991 m. 
vasario 25 d. ir ją ratifikavo 1997 m. birželio 24 d.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Subjektai, kuriems sprendimas dėl projekto gali turėti poveikį, turi teisę gauti išsamią 
informaciją ir dalyvauti priimant sprendimus, kurie turi poveikį šiems subjektams.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Europos Sąjungos pasirašyta ir 
ratifikuota Orhuso konvencija 
užtikrinama visuomenės teisė gauti 
informaciją, dalyvavimas ir galimybė 
kreiptis į teismus sprendimų priėmimo 
procesuose dėl klausimų, susijusių su 
aplinka vietos, nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Orhuso konvencija yra daugiašalis susitarimas dėl aplinkos, kuriuo gerinamos piliečių 
galimybės gauti informaciją apie aplinką, stiprinamas aplinkos valdymo tinklas ir sukuriamas 
naujas mechanizmas, sukurtas siekiant padidinti visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo 
procese vertę ir užtikrinama teisė kreiptis į teismą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš strateginių Europos Sąjungos aplinkos teisės aktų tikslų yra pagerinti gyvenimo 
kokybę.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama ir neleidžiama susidaryti įspūdžiui, kad kompetentinga institucija turi 
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parengti aplinkos ataskaitą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ga) biologinė įvairovė apima visas floros 
ir faunos rūšis bei jų buveines, ir reiškia 
visų šaltinių, įskaitant, inter alia, 
sausumos, jūros ir kitų vandens 
ekosistemų ir jų ekologinių kompleksų, 
kuriems jie priklauso, gyvųjų organizmų 
įvairovę; ši sąvoka apima rūšių, rūšių 
tarpusavio ir ekosistemų įvairovę.“

Or. en

Pagrindimas

Nykstant biologinei įvairovei Europoje buvo nustatyti nauji įsipareigojimai iki 2020 m. 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemos funkcijų blogėjimą bei, kur įmanoma, 
jas atkurti. Sąvokos reikia siekiant aiškumo ir stiprinti PAV direktyvą kaip pagrindinę 
biologinės įvairovės apsaugos priemonę vietose, kurioms taikomos su gamta susijusių 
direktyvų nuostatos, tiek už tokių vietų ribų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„gb) taisomieji veiksmai – kitos poveikio 
mažinimo ir (arba) kompensavimo 
priemonės, kurių gali imtis užsakovas, 
šalindamas nenumatytą neigiamą poveikį 
arba stabdydamas bet kokį grynąjį 
biologinės įvairovės nykimą, kuris 
nustatytas projekto statybos ar 
eksploatacijos metu ir kuris, pvz., gali 
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atsirasti trūkstant priemonių, skirtų 
mažinti projekto, kuriam duotas sutikimas 
dėl planuojamos veiklos, poveikiui 
statybos arba eksploatacijos metu.“

Or. en

Pagrindimas

Taisomųjų veiksmų sąvoka reikalinga siekiant sustiprinti reikalavimą, pagal kurį užsakovas 
turi imtis taisomųjų veiksmų, jei stebėjimas atskleidžia, kad poveikio mažinimo ir 
kompensavimo priemonės yra neveiksmingos, arba daromas didelis neigiamas poveikis 
aplinkai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„gc) nepriklausomas – sugebantis 
naudotis techniniu (moksliniu) 
objektyvumu asmuo, kuris nevykdo 
kompetentingos institucijos, užsakovo 
ir (arba) nacionalinės vyriausybės 
nurodymų ir kuriam šie subjektai nedaro 
įtakos.“

Or. en

Pagrindimas

Šios sąvokos reikia siekiant užtikrinti ekspertų nepriklausomumą ir profesionalumą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„gd) akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai ir nacionaliniai 
ekspertai – ekspertai, kurie dėl 
kvalifikacijos, žinių ir patirties 
nacionalinės akreditavimo tarnybos 
laikomi esantys techniškai kompetentingi, 
kad galėtų parengti ir patikrinti aplinkos 
ataskaitas ar kitą informaciją apie aplinką 
pagal šią direktyvą.“

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos reikia, nes tiek užsakovo, tiek kompetentingos institucijos aplinkos ataskaitos 
rengimui ir tikrinimui reikalaujama pasitelkti akredituotus ir techniškai kompetentingus 
ekspertus. Reikalavimas pasitelkti akredituotus ir techniškai kompetentingus ekspertus taip 
pat turėtų būti taikomas ir kitos informacijos apie aplinką atveju, kurią gali pateikti arba 
patikrinti ekspertai, pvz., vykdydami atranką ir nustatydami apimtį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ge) sankcijos – ekspertų akreditacijos 
sustabdymas ar atėmimas, arba ekspertų 
narystės nacionaliniame ekspertų 
komitete sustabdymas ar atėmimas 
akreditavimo standartų bet kokių sunkių 
pažeidimų, rengiant arba tikrinant 
aplinkos ataskaitas ir kitą informaciją 
apie aplinką pagal šią direktyvą, atveju.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti sankcijas ekspertams, kurių darbas įvertinamas kaip aplaidus arba 
standartų neatitinkančios kokybės.
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„gf) nuobaudos – akredituotiems 
ekspertams ir kitoms atsakingoms šalims 
skiriamos baudžiamosios baudos ir (arba) 
jų baudžiamasis persekiojimas bet kokio 
aplaidumo arba akreditavimo standartų 
kitų sunkių pažeidimų, rengiant arba 
tikrinant aplinkos ataskaitas ir kitą 
informaciją apie aplinką pagal šią 
direktyvą, atveju.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti nuobaudas ekspertams, kurių darbas įvertinamas kaip aplaidus arba 
standartų neatitinkančios kokybės. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju ir tik po viešų 
konsultacijų nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į 
civilines avarijas, jei jos mano, kad toks 
taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant 
tų tikslų. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie visus pasinaudojimo šia 
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išimtimi atvejus, priežastis ir tikslą.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turi būti kuo griežtesnė, jei siekiama, kad projektai atitiktų reikalavimus dėl 
aplinkos. Galima nustatyti tam tikras išimtis tik tiems projektams, kuriais siekiama imtis 
veiksmų civilinių avarijų atveju. Atitinkamai turėtų būti informuota Komisija ir suinteresuota 
visuomenė.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma projektams, 
kurių detalės priimamos konkrečiais 
nacionaliniais teisės aktais, jei šios 
direktyvos tikslai, įskaitant dėl 
informacijos teikimo, yra įgyvendinami 
per įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus 
metus nuo Direktyvos XXX [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytos datos valstybės narės 
informuoja Komisiją apie visus šios 
nuostatos taikymo atvejus.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

PAV direktyva turi būti kuo griežtesnė, jei siekiama, kad projektai atitiktų reikalavimus dėl 
aplinkos. Jei yra tam tikrais nacionaliniais teisės aktais grindžiamų nukrypti leidžiančių 
nuostatų, negalima užtikrinti veiksmingo, vienodo ir tinkamo PAV direktyvos įgyvendinimo. 
Be to, tokios nukrypti leidžiančios nuostatos visose valstybėse narėse kels sunkumų dėl 
perkėlimo į nacionalinę teisę prievolės.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva apibrėžtas tarpvalstybinio pobūdžio PAV procedūras reikia labiau suderinti su 
Espo konvencijos, prie kurios ES yra prisijungusi, reikalavimais. Siekiant labiau apsaugoti 
aplinką ir žmonių sveikatą reikėtų taikyti griežčiausią teisės aktą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4. Nedarant poveikio 7 straipsniui, 
valstybės narės gali išimtiniais atvejais ir 
tik po viešų konsultacijų netaikyti šios 
direktyvos nuostatų konkretiems 
projektams ar jų dalims.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrų ir patikimą procesą, viešos konsultacijos būtinos, kai valstybės 
narės priima sprendimus dėl specialių projektų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) gyventojams, žmonių sveikatai ir 
biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį 
skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB(*) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB(**), taip pat siekiui išvengti 
bet kokio grynojo biologinės įvairovės 
nykimo;

Or. en

Pagrindimas

Nykstant biologinei įvairovei Europoje buvo nustatyti nauji įsipareigojimai iki 2020 m. 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemos funkcijų blogėjimą bei, kur įmanoma, 
jas atkurti.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Valstybės narės gali apsispręsti naudoti 
abi a ir b punktuose nurodytas 
procedūras. Jei taikomas b punktas, dėl 
ribų arba kriterijų nustatymo būtina 
konsultuotis su visuomene.“
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Or. en

Pagrindimas

Viešos konsultacijos reikalingos valstybėms narėms nustatant II priede nurodytas ribas, kad 
būtų galima užtikrinti skaidrų ir patikimą procesą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„3. II priede išvardytų projektų atveju, 
taikant išimtį projektams, kurie neatitinka 
pagal 2 straipsnio b punktą valstybės 
narės nustatytų atitinkamų kriterijų arba 
viršija atitinkamas ribas, užsakovas 
pateikia informaciją apie projekto 
charakteristikas ir jo galimą poveikį 
aplinkai. Išsamus pateiktinos informacijos 
sąrašas nustatytas II.A priede. Informacija 
skelbiama visuomenei prieš priimant 
sprendimą pagal 2 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Nesutinkame su pasiūlymu į užsakovo atrankos tikslu teikiamą informaciją įtraukti 
informaciją apie poveikio mažinimo priemones (4 straipsnio 3 dalis). Nors svarbu išvengti 
projekto didelio poveikio arba jį sumažinti, būtina jį įvertinti ir parengti veiksmingas poveikio 
mažinimo priemones pasinaudojant PAV procesu. Kyla reali grėsmė, kad užsakovai atrankos 
metu bus linkę pateikti dokumentą, kuris atrodys kaip aplinkos ataskaita, siekdami, kad 
projektas pereitų atranką, taip išvengiant tinkamo alternatyvų svarstymo, konsultavimosi su 
aplinkos įstaigomis ir visuomenės dalyvavimo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Kompetentinga institucija gali 
nuspręsti, kad vertinimas pagal 5–
10 straipsnius nebus atliekamas II priede 
nurodytam projektui tik tuomet, jei 
įsitikina, kad projektas neturės didelio 
poveikio aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka 4 straipsnio 3 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„5. Kompetentinga institucija priima 
sprendimą pagal 2 ir 4a dalis 
atsižvelgdama į visą užsakovo pateiktą
informaciją pagal 3 dalį ir prireikus 
atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių 
patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, 
kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės 
aktuose, rezultatus. Jei kompetentinga 
institucija, argumentuodama tuo, kad 
projektas neatitinka pagal 2 dalies 
b punktą valstybės narės nustatytų 
atitinkamų ribų arba kriterijų, 
nusprendžia, kad nereikia atlikti poveikio 
aplinkai vertinimo pagal 5–10 straipsnius, 
toks sprendimas skelbiamas visuomenei. 
Kitu atveju sprendime pagal 2 dalį:

Or. en

Pagrindimas

Atitinka 4 straipsnio 3 dalies pakeitimus.



PA\930581LT.doc 19/33 PE507.937v01-00

LT

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama įtraukti visuomenės dalyvavimą į apimties nustatymo procedūras pagal 
5 straipsnį.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvas reikia įvertinti aplinkos požiūriu. Jei šios alternatyvos yra tik neesminiai to 
paties pobūdžio pakeitimai, jos neatitiks su aplinka susijusių reikalavimų.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad kompetentinga institucija gali prašyti pateikti papildomos informacijos 
paaiškėjus naujoms aplinkybės ir neturi pagrįsti savo prašymo, yra nepagrįstas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
aplinkos ataskaitos būtų išsamios ir
pakankamai geros kokybės:

3. Kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
aplinkos ataskaitos ir kita su aplinka 
susijusi informacija pagal šią direktyvą 
būtų išsamios, pakankamai geros kokybės 
ir parengtos nepriklausomai:

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai 
kompetentingi ekspertai, arba

a) užsakovas užtikrina, kad aplinkos 
ataskaitą ir kitą informaciją apie aplinką 
pagal šią direktyvą rengtų nepriklausomi, 
akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai, arba

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir 

b) kompetentinga institucija užtikrina, kad 
aplinkos ataskaitą ir kitą informaciją apie 
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techniškai kompetentingi ekspertai ir 
(arba) nacionalinių ekspertų komitetai.

aplinką pagal šią direktyvą patikrintų 
akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai arba nacionalinių ekspertų 
komitetai.

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

Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi 
ekspertai padėjo kompetentingai institucijai 
parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių 
ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai ir 
kitai informacijai apie aplinką pagal šią 
direktyvą parengti.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomų pakeitimų tikslas – užtikrinti ekspertų nepriklausomumą ir profesionalumą. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnyje po 3 dalies įterpiama ši dalis:
„3a. Valstybės narės nustato sąlygas, 
pagal kurias įsteigiamos nepriklausomos 
nacionalinės akreditavimo tarnybos ir 
prižiūrima, ar jos taiko pakankamus 
techninės kokybės standartus techniškai 
kompetentingų ekspertų ir (arba) 
nacionalinių ekspertų komitetų 
akreditavimui. Jei ekspertai, rengdami ar 
tikrindami aplinkos ataskaitas ir kitą 
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informaciją apie aplinką pagal šią 
direktyvą, bet kokiu būdu sunkiai 
pažeidžia akreditavimo standartus, tokius 
pažeidimus padariusiems ekspertams 
skiriamos sankcijos ir nuobaudos. Jei 
reikia, tokių pačių veiksmų imamasi ir 
akredituotų ir (arba) techniškai 
kompetentingų ekspertų, paskirtų į 
nacionalinius komitetus, atveju.“

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – skatinti ekspertų techninį nepriklausomumą ir užtikrinti jų atsakomybę 
už jų teikiamą arba tikrinamą informaciją, kad ji būtų išsami ir kokybiška.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą atsižvelgiama į konsultacijų 
rezultatus ir į informaciją, surinktą pagal 5, 
6 ir 7 straipsnius. Šiuo tikslu sprendime 
duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos 
pateikiama tokia informacija:

Per sutikimo dėl planuojamos veiklos 
procedūrą deramai atsižvelgiama į 
konsultacijų rezultatus ir į informaciją, 
surinktą pagal 5, 6 ir 7 straipsnius. Šiuo 
tikslu sprendime duoti sutikimą dėl 
planuojamos veiklos pateikiama tokia 
informacija:

Or. en

Pagrindimas

Orhuso konvencijos 6 straipsnio 8 dalyje reikalaujama deramai atspindėti visuomenės 
dalyvavimo rezultatus, taip nurodant kryptį sprendimui, kurį reikia priimti. Ne toks įtikinamas 
dabartinėje direktyvoje nustatytas reikalavimas yra užtikrinti, kad kompetentinga institucija, 
priimdama sprendimą, turi atsižvelgti į visuomenės dalyvavimo procedūros rezultatus; toks 
reikalavimas neatitinka tikslo tinkamai į teisę perkelti Orhuso konvenciją. Siekiant pašalinti šį 
trūkumą siūloma perimti Orhuso konvencijos terminą „deramai“.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad stebėjimas būtų taikomas statybos ir eksploatacijos etapais, išvadas 
reikia pateikti kompetentingai institucijai, o rezultatai skelbiami viešai.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir 
stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, 
atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, 
vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai 
reikšmingumą. Tokio stebėjimo išvados 
pateikiamos kompetentingai institucijai ir 
skelbiamos viešai.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad stebėjimas būtų vykdomas ir statybos ir eksploatacijos etapais, išvadas 
reikia pateikti kompetentingai institucijai, o rezultatus skelbti viešai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad stebėjimas būtų vykdomas ir statybos ir eksploatacijos etapais, išvadas 
reikia pateikti kompetentingai institucijai, o rezultatus skelbti viešai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir 
suinteresuotos visuomenės išreikštą 
susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas, įskaitant informaciją apie 
visuomenės dalyvavimą;

b) apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir 
suinteresuotos visuomenės išreikštą 
susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas 
sprendimas, įskaitant informaciją apie tai, 
kaip deramai atsižvelgta į visuomenės
dalyvavimą;

Or. en

Pagrindimas

Orhuso konvencijos 6 straipsnio 8 dalyje reikalaujama deramai atspindėti visuomenės 
dalyvavimo rezultatus. Siūloma perimti Orhuso konvencijos terminą „deramai“, taip 
suderinant direktyvą su konvencija.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti
1 dalyje nurodytą informaciją visuomenei 
pateikti, kai kompetentinga institucija 
baigia projekto poveikio aplinkai 
vertinimą.“

„3. Valstybės narės pateikia 1 dalyje 
nurodytą informaciją visuomenei, kai 
kompetentinga institucija baigia projekto 
poveikio aplinkai vertinimą.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 9 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„4. Visuomenė gali imtis teisinių veiksmų, 
įskaitant prašymą imtis teisių gynybos 
priemonių dėl sprendimo duoti sutikimą, 
inicijuodama teisines procedūras per tris 
mėnesius nuo datos, kai kompetentinga 
institucija priima oficialų sprendimą.“

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva nenumatytos teisių gynimo priemonės, kaip reikalaujama pagal Orhuso 
konvenciją. Šio pakeitimo tikslas – panaikinti šį trūkumą ir numatyti tinkamą pagrįstą 
laikotarpį, per kurį visuomenė gali imtis teisinių veiksmų, kartu užtikrinant, kad projektai, 
kuriems duotas sutikimas dėl planuojamos veiklos, nebus pabaigti vykdyti prieš pasibaigiant 
teisiniams veiksmams skirtam laikotarpiui.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 12a straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 
[Europos Sąjungos leidinių biuro prašoma 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2. 12a straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo 
[Europos Sąjungos leidinių biuro prašoma 
įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą]. 
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki 5 metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas numanomai pratęsiamas 
tokiam pat laikotarpiui, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba, 
likus ne daugiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno laikotarpio pabaigos, išreiškia 
prieštaravimą tokiam pratęsimui.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį nustatyta, kad „Įgaliojimų 
delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis ir trukmė aiškiai apibrėžiami teisėkūros procedūra 
priimtuose aktuose.“ Siekiama informuoti kitas ES institucijas apie deleguotųjų aktų 
priėmimą ir rezultatus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
I priedo 14 a ir b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į I priedą įterpiamos šios dalys:
„14a. Dujų skalūnų kloduose ar kituose 
nuosėdiniuose uolienų dariniuose, kurių
laidumas ir poringumas yra panašiai 
mažas arba mažesnis, susikaupusios 
naftos ir (arba) gamtinių dujų žvalgymas, 
vertinimas ir gavyba, nepriklausomai nuo 
išgaunamo kiekio.
14b. Akmens anglių kloduose 
susikaupusių gamtinių dujų žvalgymas ir 
gavyba, nepriklausomai nuo išgaunamo 
kiekio.“

Or. en

Pagrindimas

Skalūnų dujų žvalgymo veiklos specifika yra vienas svarbus klausimas, kuris PAV direktyva 
dabar tinkamai nereglamentuojamas; šis klausimas dėl to, kad yra nesusistemintas, kelia 
sunkumų, o prieš bet kokį naują projektą nėra privaloma atlikti PAV. Šiuo pakeitimu 
įgyvendinamos PETI komiteto rekomendacijos, kuriomis sistemingai raginama taikyti PAV 
procedūrą bet kokiems naujiems netradicinių dujų ar naftos projektams. Šis pakeitimas 
pridedamas prie PAV direktyvos I priedo 4 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodoma, kad 
vertinimą atlikti yra privaloma arba nurodomi tam tikri, I priede išvardyti projektai.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nustatyti reikalavimą turėti projekto vietą supančios fizinės aplinkos 
aprašymą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II A priedo 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamtinių išteklių, visų pirma 
dirvožemio, žemės, vandens ir biologinės 
įvairovės naudojimas, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius.

b) gamtinių išteklių, visų pirma 
dirvožemio, žemės, vandens, oro ir 
biologinės įvairovės naudojimas, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Orą taip pat reikia priskirti gamtiniams ištekliams.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gamtinių išteklių, visų pirma žemės, 
dirvožemio, vandens ir biologinės 
įvairovės naudojimą, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius;

c) gamtinių išteklių, visų pirma žemės, 
dirvožemio, vandens, oro ir biologinės 
įvairovės naudojimą, įskaitant 
hidromorfologinius pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Orą taip pat reikia priskirti gamtiniams ištekliams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 2 dalies c punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pakrančių zonas; ii) pakrančių zonas ir jūros aplinką;

Or. en

Pagrindimas

Nors pakrančių zonos apima jūros ir sausumos sąveiką, svarbu įtraukti žodžius „jūros 
aplinka“.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aplinkinę teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti d papunktį apibūdinant projekto vietos aplinkinę teritoriją.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Taip pat svarbu įtraukti energiją.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinių gamybos proceso 
charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų 
medžiagų, energijos ir gamtinių išteklių 
(įskaitant vandenį, žemę, dirvožemį ir 
biologinę įvairovę) pobūdį ir kiekį;

b) pagrindinių gamybos proceso 
charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų 
medžiagų, energijos ir gamtinių išteklių 
(įskaitant vandenį, orą, žemę, dirvožemį ir 
biologinę įvairovę) pobūdį ir kiekį;
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Or. en

Pagrindimas

Orą taip pat reikia priskirti gamtiniams ištekliams.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projekto buvimas; a) projekto buvimas, griovimas, statyba ir 
eksploatacija;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naujas 2 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išmetamieji teršalai, triukšmas, vibracija, 
šviesa, šiluma ir radiacija, trukdžių 
susidarymas ir atliekų šalinimas;

c) išmetamieji teršalai, triukšmas, vibracija, 
šviesa, šiluma ir radiacija, trukdžių 
susidarymas, atliekų šalinimas ir 
naudojimas;

Or. en

Pagrindimas

Atliekų naudojimas – procesas, kai atliekos naudojamos vietoj kitų atliekomis nelaikomų 
medžiagų siekiant naudos ir nekenkiant aplinkai.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) rizika žmonių sveikatai, kultūros 
paveldui arba aplinkai (pvz., dėl avarijų ar 
nelaimių);

d) rizika žmonių sveikatai, kultūros 
paveldui arba aplinkai (pvz., dėl avarijų ar 
žmogaus sukeltų ir gaivalinių nelaimių);

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad nelaimes taip pat gali sukelti žmogus.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 
įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas;

f) šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 
įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, ir projekto energijos 
poreikį;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat reikia įtraukti energiją.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedo 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Priemonių, kurių numatoma imtis 
siekiant išvengti 5 punkte nurodyto 
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, jį 
sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, 
aprašymas ir, kai tinka, bet kokių siūlomų 
stebėsenos priemonių, įskaitant po projekto 
įgyvendinimo atliekamą neigiamo poveikio 
aplinkai analizę, aprašymas. Šiame 
aprašyme reikėtų paaiškinti, kokiu mastu 
sumažinamas ar kompensuojamas 
reikšmingas neigiamas poveikis, ir įvertinti 
tiek statybos, tiek eksploatavimo etapus.

7. Priemonių, kurių numatoma imtis 
siekiant pirmiausia išvengti 5 punkte 
nurodyto reikšmingo neigiamo poveikio 
aplinkai, jį sumažinti ir, kai galima, 
kompensuoti (blogiausiu atveju), 
aprašymas ir, kai tinka, bet kokių siūlomų 
stebėsenos priemonių, įskaitant po projekto 
įgyvendinimo atliekamą neigiamo poveikio 
aplinkai analizę, aprašymas. Šiame 
aprašyme reikėtų paaiškinti, kokiu mastu 
sumažinamas ar kompensuojamas 
reikšmingas neigiamas poveikis, ir įvertinti 
tiek statybos, tiek eksploatavimo etapus.

Or. en

Pagrindimas

PAV atveju iš užsakovų reikalaujama pateikti pagrindinių priemonių, skirtų reikšmingam 
neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ir, jei galima, kompensuoti, aprašymą. Šiuo 
pakeitimu sustiprinama poveikio mažinimo hierarchija, nes pabrėžiama, kad pirmiausia 
reikia stengtis išvengti žalos, o kompensavimas nurodomas tik kaip blogiausia išeitis.


