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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Petycji otrzymała na przestrzeni lat bardzo dużą liczbę petycji dotyczących słabych 
punktów i powszechnych rozbieżności w zakresie stosowania obecnie obowiązującej 
dyrektywy OOŚ. Wiele z nich zostało włączonych przez Komisję Europejską do 
prowadzonych przez nią postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wszczynanym przeciwko tym państwom członkowskim, które nie stosowały 
się do obowiązujących przepisów. W związku z tym Komisja z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość wykorzystania wielu otrzymanych i uznanych za przydatne skarg jako podstawy 
do dalszych prac zmierzających do zapewnienia większej przejrzystości i skuteczności tej 
dyrektywy. 

Dyrektywa OOŚ od wielu lat stanowi niezwykle istotne narzędzie umożliwiające ochronę 
środowiska na obszarze Europy. Jednak nie we wszystkich państwach członkowskich jej 
implementacja została przeprowadzona prawidłowo, podobnie jak nie we wszystkich jest ona 
w pełni stosowana w odniesieniu do wszystkich podejmowanych lokalnie przedsięwzięć. 
Wzmocnienia wymaga całkiem spora liczba obszarów, w tym dotyczących zaangażowania 
społeczeństwa na wszystkich etapach przedsięwzięcia, zwiększonego poziomu przejrzystości, 
konieczności zapewnienia niezależnej i obiektywnej sprawozdawczości, większej 
klarowności przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego, przejrzystego 
mechanizmu preferującego wariant najbardziej korzystny dla środowiska, ochrony prawnej ze 
skutkiem zawieszającym oraz wyraźnego zakazu poważnych negatywnych oddziaływań na 
środowisko, a przede wszystkim wzmocnionego priorytetu względów środowiskowych.

Zbyt często bowiem zdarza się, że silne interesy finansowe powiązane z dużymi 
przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w sposób nadmierny wpływają na proces 
podejmowania decyzji politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, co 
odbywa się kosztem środowiska. W tymże kontekście wzmocnienie dyrektywy OOŚ jest 
niezbędne, aby zagwarantować obywatelom Unii, że ich prawa są w pełni respektowane, a 
ponadto że Unia Europejska jest w stanie zrealizować podjęte zobowiązania w zakresie 
poprawy różnorodności biologicznej, zapobiegania gwałtownym zmianom klimatu oraz 
zapewniania lepszej równowagi pomiędzy poprawą stanu infrastruktury a potrzebami 
przyrody, spełniając tym samym oczekiwania obywateli. Dyrektywa OOŚ jest w naturalny 
sposób powiązana z innymi dyrektywami, w tym z dyrektywą ptasią i siedliskową, a także z 
dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami. Należy dokonać pełnej ponownej oceny 
załączników, szczególnie w odniesieniu do priorytetów w obrębie tych obszarów.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście do 
OOŚ, które w przyszłości mogłoby obejmować inne powiązane obszary polityki, na przykład 
różnorodność biologiczną i zmiany klimatu. Mając na względzie kwestie przejrzystości i 
wzmocnienia przepisów, przedstawia on szereg poprawek zmierzających do zapewnienia 
najwyższego poziomu ochrony środowiska:

– rezygnacja z odstępstw związanych ze specjalnymi aktami ustawodawstwa krajowego;

– zapewnienie społeczeństwu prawa do udziału w procedurach preselekcji i ustalania zakresu;

– poddanie decyzji dotyczących preselekcji i ustalania zakresu bezpośredniej i terminowej 
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kontroli sądowej;

– przeprowadzanie OOŚ w odniesieniu do całych przedsięwzięć (a nie tylko do ich części, 
która to taktyka nosi nazwę „salami slicing”);

– obowiązkowe skorzystanie z pomocy niezależnych „akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów” bądź to przez wykonawcę, bądź przez właściwy organ;

– zagwarantowanie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy i eksploatacji, jest 
podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane społeczeństwu;

– zobowiązanie wykonawcy do podjęcia działań naprawczych w przypadku gdy 
monitorowanie wykaże istnienie nieprzewidzianego niekorzystnego wpływu.

Pomyślny przegląd istniejącego systemu OOŚ wymaga zapewnienia, że uregulowanie kwestii 
oddziaływania na środowisko oraz jego skutecznej oceny, a także związanych z tym kosztów 
administracyjnych, będzie traktowane jako inwestycja w przyszłość naszego środowiska oraz 
w zdrowie i dobre samopoczucie obywateli Unii.



PA\930581PL.doc 5/36 PE507.937v01-00

PL

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje 
zasady oceny oddziaływania projektów na 
środowisko, wprowadzając minimalne 
wymogi (dotyczące rodzaju projektów
poddawanych ocenie, podstawowych 
obowiązków wykonawców, zakresu oceny 
oraz uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa), a także przyczynia się do 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
zdrowia ludzkiego.

(1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje 
zasady oceny oddziaływania projektów na 
środowisko, wprowadzając minimalne 
wymogi (dotyczące rodzaju projektów 
poddawanych ocenie, podstawowych 
obowiązków wykonawców, zakresu oceny 
oraz uczestnictwa właściwych organów i 
społeczeństwa), a także przyczynia się do 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i 
zdrowia ludzkiego. Państwa członkowskie 
mogą ustanowić bardziej rygorystyczne 
przepisy w celu ochrony środowiska i
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli w niektórych państwach członkowskich obowiązują przepisy zapewniające wyższą 
ochronę, nadal powinny mieć zastosowanie, jak zostało to wskazane w motywie 3 dyrektywy 
2011/92/UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 191 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
polityka Unii w dziedzinie środowiska 
winna być oparta na zasadzie ostrożności 
oraz na zasadach działania 
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zapobiegawczego, naprawiania szkody w 
pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie wyższego poziomu ochrony środowiska dzięki podejmowaniu decyzji o 
charakterze zapobiegawczym w przypadku zagrożenia. Zostało to przewidziane w motywie 2 
dyrektywy 2011/92/UE.

Porpawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w zakresie użytkowania gruntów jest wyraźnym wyznacznikiem wpływu działalności 
człowieka i najważniejszą przyczyną utraty różnorodności biologicznej i innych form 
degradacji gruntów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Podczas stosowania przepisów (12) Choć Unia musi zająć się kwestią 
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dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest 
zapewnienie konkurencyjnych warunków 
biznesowych, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, w celu 
wygenerowania inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu zgodnie z celami 
określonymi w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „EUROPA 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”.

zapewnienia bardziej zrównoważonych 
warunków biznesowych, zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, to 
jednak wdrażanie dyrektywy 2011/92/UE 
powinno pozostać podstawowym 
narzędziem zapobiegającym pogarszaniu 
się stanu środowiska i wspierającym 
zieloną gospodarkę oraz gospodarkę 
bardziej efektywnie korzystającą z 
zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa dotyczy skutków wywieranych na środowisko przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne, w związku z czym priorytet należy nadać ochronie 
środowiska i zdrowia ludzkiego. Komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020” dotyczy 
strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Doświadczenie pokazało, ze w 
przypadkach obrony cywilnej 
przestrzeganie przepisów dyrektywy 
2011/92/UE może mieć negatywne skutki, 
a zatem należy wprowadzić przepis 
upoważniający państwa członkowskie do 
niestosowania się do tej dyrektywy w 
drodze wyjątku, w przypadku 
przedsięwzięć, których jedynym celem jest 
obrona cywilna, z zastrzeżeniem 
przekazywania Komisji i zainteresowanej 
społeczności odpowiednich informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli realizowane przedsięwzięcia mają być zgodne z wymogami środowiskowymi, należy 
zapewnić maksymalną surowość niniejszej dyrektywy. Pewne odstępstwa są dopuszczalne 
wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć, których celem jest obrona cywilna. Odpowiednie 
informacje należy przekazywać Komisji i zainteresowanej społeczności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Konwencja o ocenach 
oddziaływania na środowisko w 
kontekście transgranicznym (konwencja z 
Espoo) określa zobowiązania stron, które 
zgodziły się na związanie przepisami 
Konwencji i przeprowadzanie ocen 
oddziaływania na środowisko niektórych 
działań na wczesnym etapie planowania. 
Ustanawia ona także ciążące na 
państwach ogólne zobowiązanie w 
zakresie wzajemnego powiadamiania i 
konsultacji w odniesieniu do wszelkich 
ważnych przedsięwzięć, które mogą 
wywrzeć znaczące niekorzystne 
transgraniczne skutki dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zagrożeń środowiskowych nie istnieją granice państwowe. Wspólnota Europejska 
podpisała konwencję z Espoo w dniu 25 lutego 1991 r., a ratyfikowała ją w dniu 24 czerwca 
1997 r.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Podmiotom, które mogą być dotknięte skutkami decyzji dotyczącej przedsięwzięcia, 
przysługuje prawo do uzyskiwania wyczerpujących informacji oraz do udziału w procesie 
podejmowania decyzji, których skutkami mogą być dotknięte.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Podpisana i ratyfikowana przez 
Unię Europejską konwencja z Aarhus 
przyznaje społeczeństwu uprawnienia w 
zakresie dostępu do informacji, udziału w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępu do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska na poziomie lokalnym, 
krajowym i transgranicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Konwencja z Aarhus jest wielostronnym porozumieniem dotyczącym środowiska, które 
zapewnia obywatelom szerszy dostęp do informacji o środowisku, co przekłada się na 
usprawnienie sieci zarządzania środowiskowego, a ponadto wprowadza nowy mechanizm 
podnoszący znaczenie udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji i 
gwarantujący dostęp do sprawiedliwości.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z podstawowych celów prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarze środowiska jest 
podwyższenie jakości życia.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ocena oddziaływania na środowisko” 
oznacza procedurę obejmującą: 
przygotowanie sprawozdania o 

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

sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko, przeprowadzenie konsultacji 
(w tym z zainteresowaną grupą 
społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony 
środowiska), ocenę przeprowadzoną przez 
właściwy organ, uwzględnienie 
sprawozdania o oddziaływaniu na 
środowisko i wyników konsultacji w 
procedurze udzielania zezwolenia na 
inwestycję, a także przedstawienie 
informacji dotyczących decyzji zgodnie z 
art. 5–10.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie przejrzystości i uniknięcie wątpliwości, jakoby to właściwy 
organ był odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ga) «różnorodność biologiczna»
obejmuje wszystkie gatunki flory i fauny 
wraz z ich siedliskami, oznaczając 
zróżnicowanie wszystkich organizmów
żywych, w tym zajmujących między 
innymi ekosystemy lądowe, morskie i inne 
ekosystemy wodne, a także kompleksy 
ekologiczne, których są one częścią; 
definicja ta obejmuje także zróżnicowanie 
w obrębie gatunków, pomiędzy nimi, a 
także zróżnicowanie ekosystemów;”

Or. en

Uzasadnienie

Postępująca utrata różnorodności biologicznej w Europie doprowadziła do podjęcia nowych 
zobowiązań mających na celu powstrzymanie zarówno tego procesu, jak i degradacji funkcji 
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ekosystemu do roku 2020, a także ich przywrócenie tam, gdzie jest to możliwe. Wprowadzenie 
definicji jest niezbędne z uwagi na kwestie przejrzystości i wzmocnienia przepisów, gdyż OOŚ 
stanowią niezwykle istotne narzędzie umożliwiające ochronę różnorodności biologicznej, 
zarówno na obszarach ustanawianych na mocy dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, jak i 
poza tymi obszarami.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„gb) «działania naprawcze» oznaczają 
dalsze środki łagodzące i/lub 
kompensujące, które mogą być podjęte 
przez wykonawcę w celu zaradzenia 
nieprzewidzianym niekorzystnym skutkom 
oraz stratom netto w zakresie 
różnorodności biologicznej 
zidentyfikowanym podczas realizacji 
przedsięwzięcia, które mogą wynikać z 
niedostatecznego ograniczenia wpływów 
wynikających z budowy lub eksploatacji 
przedsięwzięcia, dla którego wydano już 
zezwolenie na inwestycję;”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie definicji działań naprawczych jest niezbędne w celu wzmocnienia stawianego 
wykonawcy wymogu podjęcia działań naprawczych w przypadku gdy monitorowanie wykaże, 
że środki łagodzące i kompensujące nie działają prawidłowo lub gdy wystąpią znaczące 
niekorzystne skutki dla środowiska.

Poprawka 13

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

„gc) «niezależny» oznacza będący w 
stanie zachować standardy obiektywizmu 
technicznego/naukowego oraz niepoddany 
kierownictwu ani wpływowi właściwego 
organu, wykonawcy i/lub rządu 
krajowego;”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie tej definicji jest niezbędne do zagwarantowania niezależności i 
profesjonalizmu ekspertów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„gd) «akredytowani i posiadający 
kwalifikacje techniczne eksperci» oraz 
«eksperci krajowi» oznaczają ekspertów, 
którzy dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy 
i doświadczeniu są uznawani przez 
krajową jednostkę akredytującą za 
posiadających odpowiednie kompetencje 
techniczne do przygotowania lub 
zweryfikowania sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko lub innych 
informacji o środowisku wskazanych w 
niniejszej dyrektywie;”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie definicji jest niezbędne, gdyż zarówno wykonawca, jak i właściwy organ 
zostaną zobowiązani do skorzystania z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów przy przygotowywaniu i weryfikowaniu sprawozdania o oddziaływaniu 
na środowisko. Skorzystanie z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje 
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techniczne ekspertów powinno także mieć miejsce w przypadku takich innych informacji o 
środowisku, które mogą być przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów, na przykład w 
odniesieniu do preselekcji i ustalania zakresu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ge) «sankcje» oznaczają zawieszenie lub 
odebranie ekspertom akredytacji albo 
zawieszenie lub pozbawienie ekspertów 
członkostwa w krajowym komitecie 
ekspertów, w przypadku poważnych 
naruszeń standardów akredytacji podczas 
przygotowywania lub weryfikowania 
sprawozdań o oddziaływaniu na 
środowisko i innych informacji o 
środowisku wskazanych w niniejszej 
dyrektywie;”

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wprowadzenie sankcji wobec ekspertów, których praca okaże się być niedbała 
lub znacząco odbiegająca od standardów jakości.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„gf) «kary» oznaczają grzywny karne i/lub 
postępowania karne, grożące 
akredytowanym ekspertom i innym 
osobom odpowiedzialnym w przypadku 
niedbalstwa lub innych poważnych 
naruszeń standardów akredytacji podczas 
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przygotowywania lub weryfikowania 
sprawozdań o oddziaływaniu na 
środowisko i innych informacji o 
środowisku wskazanych w niniejszej 
dyrektywie.”

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wprowadzenie kar nakładanych na ekspertów, których praca okaże się być 
niedbała lub znacząco odbiegająca od standardów jakości. 

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego oraz wyłącznie po 
przeprowadzeniu konsultacji ze 
społeczeństwem, o niezastosowaniu 
niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć 
mających jako jedyny cel obronę narodową 
lub obronę cywilną, jeżeli uważają, że 
takie zastosowanie miałoby niekorzystny 
wpływ na te cele. Państwa członkowskie 
informują Komisję o wszelkich 
przypadkach zastosowania tych odstępstw, 
a także o przyczynach i celach ich 
zastosowania.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli realizowane przedsięwzięcia mają być zgodne z wymogami środowiskowymi, należy 
zapewnić maksymalną surowość niniejszej dyrektywy. Pewne odstępstwa są dopuszczalne 
wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć, których celem jest obrona cywilna. Odpowiednie 
informacje należy przekazywać Komisji i zainteresowanej społeczności.
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Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć, których 
szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte 
specjalnym aktem ustawodawstwa 
krajowego, pod warunkiem że cele 
niniejszej dyrektywy, łącznie z 
dostarczeniem informacji, są osiągane w 
procedurze ustawodawczej. Co dwa lata 
od daty podanej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 
XXX [OPOCE please introduce the n° of 
this Directive] państwa członkowskie 
informują Komisję o każdym przypadku 
zastosowania niniejszego przepisu.”

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli realizowane przedsięwzięcia mają być zgodne z wymogami środowiskowymi, należy 
zapewnić maksymalną surowość dyrektywy OOŚ. W przypadku istnienia odstępstw 
związanych ze specjalnymi aktami ustawodawstwa krajowego, skuteczna, jednolita i 
odpowiednia implementacja dyrektywy OOŚ nie jest zagwarantowana. Ponadto takie 
odstępstwo spowoduje pojawienie się problemów dotyczących obowiązku transpozycji we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 

„3. Przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia 
mające skutki transgraniczne, w 
przypadku których obowiązek 
przeprowadzenia ocen oddziaływania na 
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innych przepisów unijnych, podlega 
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

środowisko wynika jednocześnie z 
niniejszej dyrektywy i z innych przepisów 
unijnych, podlega skoordynowanym lub 
wspólnym procedurom zgodnym z 
wymogami odpowiednich przepisów 
unijnych. Należy zastosować akt prawny 
zawierający najbardziej surowe 
wymagania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić pełniejszą zgodność wskazanych w niniejszej dyrektywie procedur 
transgranicznej OOŚ z wymaganiami konwencji z Espoo, której stroną jest UE. Aby zapewnić 
lepszy poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, należy zastosować akt prawny 
zawierający najbardziej surowe wymagania.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Bez uszczerbku dla art. 7, państwa 
członkowskie mogą, w wyjątkowych 
przypadkach oraz wyłącznie po 
przeprowadzeniu konsultacji ze 
społeczeństwem, zdecydować o 
całkowitym lub częściowym wyłączeniu 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do danego 
przedsięwzięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem jest niezbędne przy podejmowaniu przez 
państwa członkowskie decyzji o realizacji konkretnych przedsięwzięć w celu zapewnienia 
jawnej i stabilnej procedury.
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Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Postępująca utrata różnorodności biologicznej w Europie doprowadziła do podjęcia nowych 
zobowiązań mających na celu powstrzymanie zarówno tego procesu, jak i degradacji funkcji 
ekosystemu do roku 2020, a także ich przywrócenie tam, gdzie jest to możliwe.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ust. 2 dodaje się akapit w następującym 
brzmieniu:

„Państwa członkowskie mogą 
postanowić o stosowaniu obydwu 
procedur, o których mowa w lit. a) i b).
W przypadku zastosowania procedury, o 
której mowa w lit. b), należy 
przeprowadzić konsultacje ze 
społeczeństwem w odniesieniu do 
ustalania progów lub kryteriów.”
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Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem jest niezbędne w sytuacji gdy państwa 
członkowskie dokonują ustalenia progów na potrzeby załącznika II w celu zapewnienia 
jawnej i stabilnej procedury.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„3. W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, z 
wyłączeniem tych przedsięwzięć, które nie 
spełniają odpowiedniego progu lub 
kryterium ustalonego przez państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. b) lub 
przekraczają taki próg lub kryterium,
wykonawca podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko. 
Szczegółowy wykaz informacji, które 
należy podać znajduje się w załączniku 
II.A. Informacje należy udostępnić 
społeczeństwu jeszcze przed dokonaniem 
ustalenia zgodnie z ust. 2.”

Or. en

Uzasadnienie

Sprzeciwiamy się propozycji zakładającej, że informacje przekazywane przez wykonawcę na 
potrzeby procedury preselekcji muszą uwzględniać środki łagodzące (art. 4 ust. 3). Choć z 
jednej strony istotne jest, aby w przypadku realizowanych przedsięwzięć unikać występowania 
znaczących skutków oraz je minimalizować, oceny tych skutków oraz opracowania 
skutecznych środków łagodzących należy dokonać w drodze procedury OOŚ. Istnieje realne 
ryzyko, że wykonawcy będą przedkładali na etapie preselekcji dokument wyglądający jak 
pełna deklaracja środowiskowa, w celu odfiltrowania przedsięwzięcia i uniknięcia 
rzeczywistego rozważenia alternatywnych rozwiązań, konsultacji z organami ds. ochrony 
środowiska oraz udziału społeczeństwa.
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Właściwy organ może postanowić, że 
przedsięwzięcie wymienione w załączniku 
II nie zostanie poddane ocenie zgodnie z 
art. 5–10 tylko w przypadku gdy jest 
przekonany o braku prawdopodobnych 
znaczących skutków przedsięwzięcia dla 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 4 ust. 3.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„5. Właściwy organ dokonuje ustalenia
zgodnie z ust. 2 i 4a, biorąc pod uwagę 
informacje podane przez wykonawcę na 
podstawie ust. 3 i z uwzględnieniem, w 
stosownych przypadkach, wyników badań, 
wstępnych weryfikacji lub ocen skutków 
dla środowiska, przeprowadzonych na 
podstawie innych przepisów unijnych. W 
przypadku gdy właściwy organ ustala, że 
ocena oddziaływania na środowisko nie 
musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 
5–10 z uwagi na fakt, że dane 
przedsięwzięcie nie spełnia odpowiedniego 
progu lub kryterium ustalonego przez 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. 
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b) lub przekracza taki próg lub kryterium, 
ustalenie takie należy udostępnić 
społeczeństwu. W przeciwnym wypadku, 
ustalenie dokonane na podstawie ust. 2:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 4 ust. 3.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie udziału społeczeństwa w procedurach preselekcji zgodnie 
z art. 5.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozsądne rozwiązania alternatywne d) rozwiązania alternatywne wobec 



PE507.937v01-00 22/36 PA\930581PL.doc

PL

wobec proponowanego przedsięwzięcia 
oraz ich cechy szczególne;

proponowanego przedsięwzięcia oraz ich 
cechy szczególne, z uwzględnieniem 
skutków środowiskowych;

Or. en

Uzasadnienie

Oceny rozwiązań alternatywnych należy dokonać z punktu widzenia aspektów 
środowiskowych. W przypadku gdy są one jedynie kosmetycznie poprawioną wersją tego 
samego podejścia, nie spełniają one wymagań ochrony środowiska.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że właściwy organ może zwracać się o dodatkowe informacje w przypadku 
wystąpienia nowych okoliczności bez potrzeby uzasadniania swojego działania w tym 
zakresie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zagwarantować kompletność i 
odpowiednią jakość sprawozdań o 
oddziaływaniu na środowisko, o których 
mowa w art. 5 ust. 1:

3. Aby zagwarantować kompletność, i 
odpowiednią jakość i niezależność
sprawozdań o oddziaływaniu na 
środowisko oraz innych informacji o 
środowisku wskazanych w niniejszej 
dyrektywie, o których mowa w art. 5 ust. 1:

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

a) wykonawca dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko oraz inne informacje o 
środowisku wskazane w niniejszej 
dyrektywie były przygotowane przez 
niezależnych, akredytowanych i 
posiadających kwalifikacje techniczne 
ekspertów oraz

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

b) właściwy organ dopilnowuje, aby 
sprawozdanie o oddziaływaniu na 
środowisko oraz inne informacje o 
środowisku wskazane w niniejszej 
dyrektywie zostały zweryfikowane przez 
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów lub 
komitety ekspertów krajowych.

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

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

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

Szczegółowe warunki korzystania z 
pomocy i wyboru niezależnych,
akredytowanych i posiadających 
kwalifikacje techniczne ekspertów (np. 
wymagane kwalifikacje, przydział zadań w 
zakresie oceny, akredytacja i
dyskwalifikacja, sankcje i kary) ustalają 
państwa członkowskie zgodnie z ust. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem proponowanych poprawek jest zagwarantowanie niezależności i profesjonalizmu 
ekspertów. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 5 po ust. 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie 
porozumiewają się w sprawie 
ustanowienia i nadzorowania 
niezależnych krajowych jednostek 
akredytujących, które stosują odpowiednie 
standardy jakości technicznej w celu 
akredytowania posiadających kwalifikacje 
techniczne ekspertów i/lub krajowego 
komitetu ekspertów. W przypadku 
poważnych naruszeń przez ekspertów 
standardów akredytacji podczas 
przygotowywania lub weryfikowania 
sprawozdań o oddziaływaniu na 
środowisko i innych informacji o 
środowisku wskazanych w niniejszej 
dyrektywie, eksperci dopuszczający się 
takich naruszeń podlegają sankcjom i 
karom. Takim samym zakresem 
odpowiedzialności objęci są eksperci 
akredytowani i/lub eksperci posiadający 
kwalifikacje techniczne, wyznaczeni do 
komitetów krajowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wspieranie niezależności technicznej ekspertów, a także 
zagwarantowanie, że są oni odpowiedzialni za kompletność i jakość przygotowywanych lub 
weryfikowanych przez siebie informacji.
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Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
uwzględniane w procedurze udzielania
zezwolenia na inwestycję. W związku z 
tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję zawiera następujące informacje:

1. Wyniki konsultacji oraz informacje 
zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są 
należycie uwzględniane w procedurze 
udzielania zezwolenia na inwestycję. W 
związku z tym decyzja o udzieleniu 
zezwolenia na inwestycję zawiera 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

W art. 6 ust. 8 konwencji z Aarhus wymaga się, aby rezultaty uzyskane w wyniku udziału 
społeczeństwa były należycie uwzględnione, stanowiąc drogowskazy wytyczające drogę ku 
podjęciu właściwej decyzji. Mniej surowe wymaganie przewidziane przez obecnie 
obowiązującą dyrektywę stanowi, że w decyzji podejmowanej przez właściwy organ „są 
uwzględniane” rezultaty uzyskane w wyniku udziału społeczeństwa, co nie stanowi należytej 
transpozycji konwencji z Aarhus. W celu usunięcia tej niespójności proponujemy 
zastosowanie słownictwa wykorzystywanego w konwencji z Aarhus („należycie 
uwzględniane”).

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

skuteczność środków łagodzących i 
kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki i/lub straty netto w zakresie 
różnorodności biologicznej, a także 
ułatwić podjęcie działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji, 
że jest ono podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane 
społeczeństwu.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rodzaj parametrów, które mają być 
monitorowane oraz okres monitorowania 
są proporcjonalne do charakteru, 
lokalizacji i wielkości proponowanego 
przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego 
oddziaływania na środowisko. Ustalenia 
wypływające z monitorowania należy 
przekazać właściwemu organowi oraz 
udostępnić społeczeństwu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji, 
że jest ono podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane 
społeczeństwu.
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Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy monitorowanie wykaże 
istnienie nieprzewidzianego 
niekorzystnego wpływu, wykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia działań 
naprawczych. Wykonawcy, posiadający 
kwalifikacje techniczne eksperci i/lub 
eksperci krajowi mogą podlegać karom 
i/lub sankcjom, w przypadku gdy 
nieprzewidziane niekorzystne skutki dla 
środowiska wynikają z niedbalstwa lub 
poważnego naruszenia standardów 
akredytacji. Zgłoszone przez wykonawcę 
propozycje działań naprawczych są 
udostępniane społeczeństwu i 
zatwierdzane przez właściwy organ, który 
zapewnia zachowanie zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji, 
że jest ono podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane 
społeczeństwu.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zbadaniu sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko oraz obaw i 
opinii wyrażonych przez zainteresowane 
grupy społeczeństwa – główne przyczyny i 

b) po zbadaniu sprawozdania o 
oddziaływaniu na środowisko oraz obaw i 
opinii wyrażonych przez zainteresowaną 
społeczność– główne przyczyny i 
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okoliczności, na których oparta jest 
decyzja, w tym informacje dotyczące 
udziału społeczeństwa;

okoliczności, na których oparta jest 
decyzja, w tym informacje dotyczące 
sposobu należytego uwzględnienia 
rezultatów uzyskanych w wyniku udziału 
społeczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 6 ust. 8 konwencji z Aarhus wymaga się, aby rezultaty uzyskane w wyniku udziału 
społeczeństwa były należycie uwzględniane. W celu zapewnienia zgodności niniejszej 
dyrektywy z konwencją z Aarhus, proponujemy zastosowanie słownictwa wykorzystywanego w 
konwencji („należycie uwzględniane”).

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. Państwa członkowskie mogą również 
zdecydować o podaniu do wiadomości 
publicznej informacji, o których mowa w 
ust. 1, po zakończeniu przez właściwy 
organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.”

„3. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej informacje, o 
których mowa w ust. 1, po zakończeniu 
przez właściwy organ oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności z art. 9 ust. 1.

Poprawka 37

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



PA\930581PL.doc 29/36 PE507.937v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„4. Społeczeństwo może zaskarżyć decyzję 
w przedmiocie zezwolenia na inwestycję, 
w tym wystąpić z wnioskiem o 
zabezpieczenie roszczeń, wszczynając 
postępowanie w terminie trzech miesięcy 
od dnia wydania formalnej decyzji przez 
właściwy organ.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie przewiduje środków odwoławczych, jak wymaga tego konwencja z 
Aarhus. Celem poprawki jest usunięcie tego słabego punktu oraz zapewnienie odpowiednich i 
wystarczających ram czasowych pozwalających społeczeństwu na zaskarżenie decyzji, dzięki 
zapewnieniu, że realizacja przedsięwzięć, w stosunku do których wydane zostało zezwolenie 
na inwestycję, nie rozpocznie się przed upływem terminu przewidzianego na zaskarżenie 
decyzji.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of this 
Directive].

2. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 
okres 5 lat od dnia [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of this 
Directive]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed zakończeniem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
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każdego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, co następuje: „Akty 
ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych 
uprawnień”. Celem poprawki jest informowanie innych instytucji UE o przyjęciu i wynikach 
stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I – ustępy 14 a i b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku I dodaje się poniższe ustępy:
„14a. Poszukiwanie, szacowanie zasobów 
i wydobywanie ropy naftowej i/lub gazu 
ziemnego w warstwach łupkowych lub 
innych formacjach skał osadowych o 
podobnie niskiej lub niższej 
przepuszczalności i porowatości, 
niezależnie od wydobywanej ilości.
14b. Poszukiwanie i wydobywanie gazu 
ziemnego z pokładów węgla, niezależnie 
od wydobywanej ilości.”.

Or. en

Uzasadnienie

Specyfika działań związanych z wydobyciem gazu łupkowego jest jedną z istotnych kwestii, 
które nie są obecnie objęte zakresem dyrektywy OOŚ, przez co działania te są poddawane 
problematycznym, niesystematycznym i nieobowiązkowym OOŚ przed rozpoczęciem każdego 
nowego przedsięwzięcia. Poprawka ta uwzględnia sformułowane przez Komisję Petycji 
zalecenie, w którym wzywa się do stosowania systematycznej OOŚ w przypadku każdego 
nowego przedsięwzięcia związanego z gazem i ropą wydobywanymi ze źródeł 
niekonwencjonalnych. Jest ona dodana do Załącznika I, jako uzupełnienie art. 4 ust. 1 
dyrektywy OOŚ, który stanowi, że obowiązkowej ocenie podlegają niektóre projekty 
wymienione w załączniku I.
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umożliwienie uzyskania opisu środowiska fizycznego w pobliżu 
przedsięwzięcia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II.A – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych.

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gleby, gruntów, wody, 
powietrza, różnorodności biologicznej, w 
tym zmian hydromorfologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Do katalogu zasobów naturalnych należy włączyć także powietrze.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
różnorodności biologicznej, w tym zmian 
hydromorfologicznych;

c) wykorzystania zasobów naturalnych, w 
szczególności gruntów, gleby, wody, 
powietrza, różnorodności biologicznej, w 
tym zmian hydromorfologicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Do katalogu zasobów naturalnych należy włączyć także powietrze.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) strefy nabrzeżne; (ii) strefy nabrzeżne i środowisko morskie;

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo że definicja stref nabrzeżnych obejmuje wzajemne interakcje pomiędzy morzem a 
lądem, dodanie sformułowania „środowisko morskie” jest istotne.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 2 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) otoczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest dodanie litery ca) opisującej otoczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest także uwzględnienie energii.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
gruntów, gleby i różnorodności 

b) opis głównych cech procesów 
produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości 
stosowanych materiałów, zużycia energii i 
zasobów naturalnych (w tym wody, 
powietrza, gruntów, gleby i różnorodności 
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biologicznej); biologicznej);

Or. en

Uzasadnienie

Do katalogu zasobów naturalnych należy włączyć także powietrze.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnienia przedsięwzięcia; a) istnienia, zburzenia, budowy i 
eksploatacji przedsięwzięcia;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności z nowym przepisem art. 2.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 
światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 
niedogodności i usuwania odpadów;

c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 
światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 
niedogodności i usuwania oraz recyklingu 
odpadów;

Or. en

Uzasadnienie

Recykling odpadów pozwala na wykorzystanie odpadów w celu zastąpienia innych 
materiałów niebędących odpadami w celu osiągnięcia korzystnego skutku w sposób 
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bezpieczny dla środowiska.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof);

d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
dziedzictwa kulturowego lub dla 
środowiska (np. w wyniku wypadków lub 
katastrof wywołanych działaniem 
człowieka i katastrof naturalnych);

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wskazanie, że katastrofy mogą być wywoływane także przez człowieka.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;

f) emisji gazów cieplarnianych, w tym 
związanych z użytkowaniem gruntów, ze 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
oraz zapotrzebowaniem przedsięwzięcia 
na energię;

Or. en

Uzasadnienie

Należy także uwzględnić energię.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę 
możliwości, zrównoważenia wszelkich 
znaczących skutków dla środowiska, o 
których mowa w pkt 5 i, w stosownych 
przypadkach, wszelkich proponowanych 
środków w zakresie monitorowania, takich 
jak przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

7. Opis środków przewidzianych po 
pierwsze w celu uniknięcia, następnie w 
celu ograniczenia i, w miarę możliwości, 
zrównoważenia, co należy uważać za 
środek ostateczny, wszelkich znaczących 
skutków dla środowiska, o których mowa 
w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, 
wszelkich proponowanych środków w 
zakresie monitorowania, takich jak 
przygotowanie analizy po realizacji 
przedsięwzięcia, dotyczącej 
niekorzystnych skutków dla środowiska. W 
opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie 
ograniczono lub zrównoważono znaczące 
niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno 
etap budowy, jak i etap eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach OOŚ od wykonawcy wymaga się opisu głównych środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych 
skutków. Poprawka niniejsza wzmacnia hierarchię łagodzenia, podkreślając, że rozwiązaniem 
preferowanym jest unikanie szkód, natomiast zrównoważenie należy traktować jako środek 
ostateczny.


