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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre petície dostal za uplynulé roky veľký počet petícií, ktoré sa týkajú nedostatkov 
a častých nezrovnalostí pri uplatňovaní existujúcej smernice EIA. Komisia zapracovala 
mnohé petície do vlastných konaní o porušení predpisov proti členským štátom, ktoré 
nedodržali súčasné ustanovenia. Výbor preto víta možnosť na dobré zužitkovanie mnohých 
posúdených sťažností tak, že ich použije ako základ svojej práce v úsilí o vypracovanie 
jasnejšej a účinnejšej smernice pre budúcnosť. 

Smernica EIA bola dôležitým nástrojom ochrany európskeho životného prostredia po mnohé 
roky, ale nie všetky členské štáty ju správne uplatňujú ani sa nevyužíva v plnej miere vo 
všetkých miestnych projektoch. Viaceré oblasti treba posilniť, najmä čo sa týka zapájania 
verejnosti vo všetkých fázach projektov, vyššieho stupňa transparentnosti, nevyhnutnosti 
nezávislého a objektívneho vypracúvania správ, jasnejších ustanovení týkajúcich sa ochrany 
národného dedičstvo, jasného mechanizmu, ktorý uprednostňuje čo najekologickejší variant, 
právnej ochrany s odkladným účinkom, ako aj jasného zákazu vážnych ekologických 
vplyvov, ale najmä posilneného stanovovania priorít ekologických imperatívov.

Naozaj sa veľmi často stáva, že mocné finančné záujmy zapojené do veľkých 
infraštruktúrnych projektov nevhodne ovplyvňujú prijímanie politických rozhodnutí na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni na úkor životného prostredia. V tejto súvislosti je 
posilnenie smernice EIA veľmi dôležité, aby sa mohlo zaručiť, že práva európskych občanov 
sa dodržiavajú v plnej miere a že Európska únie dokáže plniť svoje záväzky, čo občania 
očakávajú, v zmysle zlepšenia biodiverzity, zabránenia náporu dramatických zmien klímy a 
zabezpečenia lepšieho vyváženia medzi vylepšením infraštruktúry a požiadavkami prírody. 
Smernica EIA prirodzene súvisí s inými smernicami, konkrétne so smernicami o vtákoch 
a biotopoch, ako aj so smernicami týkajúcimi sa hospodárenia s odpadom. Prílohy treba plne 
prehodnotiť, čo sa týka priorít predovšetkým v týchto oblastiach.

Spravodajca víta holistický prístup smernice EIA, ktorá by v budúcnosti mohla zahrnovať 
ďalšie súvisiace politické oblasti ako biodiverzitu a zmenu klímy. Pre jasnosť a posilnenie 
dôvodov navrhuje viaceré zmeny, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň ochrany životného 
prostredia:

- vypustenie výnimiek z dôvodu osobitných aktov vnútroštátnych právnych predpisov;

- verejnosť by mala mať právo podieľať sa na postupoch overovania a určovania rozsahu;

- rozhodnutia v oblasti overovania a určovania rozsahu by mali podliehať priamemu 
a včasnému súdnemu posudku;

- celé projekty sa musia riadiť EIA (nie čiastočné projekty, alebo ako sa vraví rozkúskované 
projekty);

- navrhovateľ alebo príslušný orgán musí povinne využívať služby nezávislých, 
autorizovaných a technicky spôsobilých odborníkov;

- zabezpečí, aby monitorovanie zahrnovalo fázu výstavby aj fázu prevádzky, jeho výsledky sa 
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postupujú kompetentnému orgánu a zverejňujú sa;

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

Pri úspešnom prehodnocovaní existujúcej smernice EIA sa musí brať do úvahy, že treba 
zabezpečiť, aby sa regulácia a účinné hodnotenie vplyvu na životné prostredie a 
administratívne náklady súvisiace s tým považovali za investície do budúcnosti nášho 
životného prostredia a do zdravia a dobrých životných podmienok európskych občanov.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Smernica 2011/92/EÚ harmonizovala 
zásady posudzovania vplyvov projektov na 
životné prostredie zavedením minimálnych 
požiadaviek (podľa typu posudzovaného 
projektu, hlavných záväzkov navrhovateľa, 
obsahu posúdenia a účasti príslušných 
orgánov a verejnosti) a prispieva k vysokej 
úrovni ochrany životného prostredia 
a ľudského zdravia.

(1) Smernica 2011/92/EÚ harmonizovala 
zásady posudzovania vplyvov projektov na 
životné prostredie zavedením minimálnych 
požiadaviek (podľa typu posudzovaného 
projektu, hlavných záväzkov navrhovateľa, 
obsahu posúdenia a účasti príslušných 
orgánov a verejnosti) a prispieva k vysokej 
úrovni ochrany životného prostredia 
a ľudského zdravia. Členské štáty môžu 
stanoviť prísnejšie predpisy na ochranu 
životného prostredia a ľudského zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Ak prísnejšie ochranné opatrenia platia v niektorých členských štátoch, mali sa uplatňovať aj 
naďalej, ako sa uvádza v odôvodnení 3 smernice 2011/92/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Podľa článku 191 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie politika Únie 
týkajúca sa životného prostredia vychádza 
zo zásad predchádzania škodám a 
prevencie, zo zásady nápravy škôd na 
životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo 
zásady, že náhradu škody hradí 
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znečisťovateľ.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany životného prostredia pomocou preventívneho 
rozhodovania v prípade rizika. Uviedlo sa to v odôvodnení 2 smernice 2011/92/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie pôdy je viditeľným ukazovateľom ľudskej stopy a najdôležitejším hnacím 
mechanizmom straty biodiverzity a ďalších foriem zhoršovania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pri uplatňovaní smernice 
2011/92/EÚ je najmä pre malé a stredné 
podniky potrebné zabezpečiť 
konkurencieschopné obchodné prostredie 
v záujme vytvárania inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 
v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení 

(12) Únia musí riešiť otázky 
udržateľného podnikateľského 
prostredia, najmä pre malé a stredné 
podniky, pričom uplatňovanie smernice 
2011/92/EÚ by malo byť naďalej 
hlavným nástrojom na zabraňovanie 
zhoršovania životného prostredia a na 
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Komisie s názvom Európa 2020 –
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu.

podporu ekologického hospodárstva 
efektívnejšie využívajúceho zdroje.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica sa zaoberá vplyvom niektorých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie, a preto by sa mala uprednostňovať ochrana životného prostredia a ľudského 
zdravia. Oznámenie Komisie Európa 2020 sa zaoberá stratégiou na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Skúsenosti ukázali, že v prípadoch 
civilnej ochrany môže mať dodržiavanie 
ustanovení smernice 2011/92/EÚ 
nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo 
vypracovať ustanovenie, ktoré by 
členským štátom umožnilo neuplatňovať 
túto smernicu výnimočne pri projektoch, 
ktorých jediným účelom je reagovať na 
prípady civilnej obrany, pričom primerané 
informácie by sa mali predkladať Komisii 
a verejnosti, ktorej sa to týka.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by mala byť čo najprísnejšia, ak chceme vidieť projekty, ktoré vyhovujú 
ekologickým požiadavkám. Mohli by existovať určité výnimky iba pre projekty, ktoré reagujú 
na prípady civilnej obrany. Komisia a verejnosť, ktorej sa to týka, by mali podľa toho dostať 
informácie.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V dohovore o hodnotení vplyvu na 
životné prostredie presahujúceho hranice 
(dohovore z Espoo) sa stanovujú 
povinnosti pre zmluvné strany, ktoré sa 
dohodli na tom, že budú dohovorom 
viazané vykonávať hodnotenie vplyvu na 
životné prostredie niektorých činností v 
ranej fáze plánovania. Ďalej stanovuje 
všeobecnú povinnosť štátov, aby sa 
navzájom informovali a spolu 
konzultovali o všetkých dôležitých 
projektoch, o ktorých sa rokuje a ktoré 
môžu mať vážny nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie presahujúci hranice.

Or. en

Odôvodnenie

Ekologické hrozby nerešpektujúc národné hranice. Európske spoločenstvo podpísalo dohovor 
z Espoo 25. februára 1991 a ratifikovalo ho 24. júna 1997.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

Tí, ktorí môžu byť zasiahnutí rozhodnutím o projekte, majú právo na kvalitné informácie a na 
to, aby podieľali na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b)Aarhuský dohovor, ktorý Európska 
únia podpísala a ratifikovala, zaručuje 
verejnosti práva týkajúce sa prístupu 
k informáciám, verejnej spoluúčasti 
a prístupu k spravodlivosti 
v rozhodovacích procesoch v otázkach 
týkajúcich sa miestneho, národného 
a cezhraničného životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Aarhuský dohovor je mnohostrannou dohodou v oblasti životného prostredia, pomocou 
ktorého sa zlepšili možnosti občanov na prístup k ekologickým informáciám, čo posilňuje 
riadiacu sieť v oblasti životného prostredia a prispieva k originalite mechanizmu vytvoreného 
na zvýšenie hodnoty verejnej spoluúčasti v rozhodovacom procese a zaručuje prístup 
k spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Ciele tejto smernice, a to zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia a ľudského zdravia 
prostredníctvom stanovenia minimálnych 
požiadaviek na posudzovanie vplyvov 
projektov na životné prostredie, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 

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

členských štátov. Preto ich z dôvodu 
rozsahu, závažnosti a cezhraničnej povahy 
environmentálnych aspektov, ktoré treba 
vyriešiť, možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným zo strategických cieľov právnych predpisov Európskej únie v oblasti životného 
prostredia je zlepšenie kvality života.

Pozmeňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti a aby sa zabránilo nedorozumeniu, že príslušný orgán musí pripraviť 
ekologickú správu.
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Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(ga)„biodiverzita“ obsahuje všetky druhy 
flóry a fauny a ich biotopy a znamená 
variabilitu medzi živými organizmami zo 
všetkých zdrojov vrátane suchozemských, 
morských a iných vodných ekosystémov 
a ekologických komplexov, ktorých sú 
súčasťou; patrí sem rozmanitosť v rámci 
jednotlivých druhov, medzi jednotlivými 
druhmi a ekosystémami.“

Or. en

Odôvodnenie

Pokračujúce straty európskej biodiverzity vyústili do nových záväzkov na zabrzdenie týchto 
strát a zhoršovania ekosystémových služieb do roku 2020, a tam, kde sa to dá, na ich obnovu. 
Definícia je potrebná z dôvodu jasnosti a posilnenia, pretože smernica EIA je rozhodujúcim 
nástrojom na ochranu biodiverzity na územiach určených v smerniciach o programe Natura, 
ako aj mimo nich.

Pozmeňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(gb)„nápravné opatrenie“ znamená 
ďalšie zmierňovacie alebo kompenzačné 
opatrenia, ktoré môže prijať navrhovateľ 
v záujme odčinenia nepredvídaných 
nepriaznivých účinkov alebo každej čistej 
straty biodiverzity spôsobenej realizáciou 
projektu, napríklad také, ktoré sa môžu 
nastať z nedostatkov pri zmierňovaní 
následkov vyplývajúcich z výstavby či 
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prevádzky projektu, pre ktorý sa už vydal 
projektový súhlas.“

Or. en

Odôvodnenie

Definícia nápravného opatrenia je potrebná na podoprenie požiadavky, aby navrhovateľ 
prijal nápravné opatrenie, keď monitorovanie ukáže, že zmierňovacie a kompenzačné 
opatrenia nefungujú, alebo že sa objavujú výrazné nepriaznivé ekologické dôsledky.

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(gc)„nezávislý“ znamená byť schopný 
uplatňovať technickú/vedeckú objektivitu, 
bez usmerňovania alebo ovplyvňovania 
príslušným orgánom, navrhovateľom 
alebo národnou vládou.“

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná na zaručenie nezávislosti a profesionality odborníkov.

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(gd)„autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci“ a „národní odborníci“ 
znamená odborníkov, ktorých národný 
autorizačný orgán z titulu kvalifikácie, 
odborných znalostí a skúseností považuje 
za technicky kompetentných na to, aby 
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pripravovali alebo potvrdzovali 
environmentálne správy alebo iné 
environmentálne informácie v súlade 
s touto smernicou.“

Or. en

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná, pretože tak navrhovateľ, ako aj príslušný orgán musí využívať 
služby autorizovaných a technicky spôsobilých odborníkov na prípravu alebo potvrdzovanie 
environmentálnych správ. Využívanie služieb autorizovaných a technicky spôsobilých 
odborníkov by sa malo vzťahovať aj na tie environmentálne informácie, ktoré môžu 
predkladať alebo potvrdzovať odborníci, napríklad v súvislosti s overovaním a určovaním 
rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(ge)„postihy“ znamenajú pozastavenie 
alebo odobratie autorizácie odborníkovi 
alebo pozastavenie či odňatie členstva 
odborníka v národnom výbore 
odborníkov, za okolností vážneho 
porušenia autorizačných noriem pri 
príprave alebo potvrdzovaní 
environmentálnych správ a iných 
environmentálnych informácií v súlade s 
touto smernicou.“

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa zaviesť postihy pre odborníkov, ktorých práca sa považuje za nedbanlivú či 
mimoriadne nekvalitnú.



PE507.937v01-00 14/34 PA\930581SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(gf)„pokuty“ znamenajú represívne 
pokuty alebo trestné stíhanie, za ktoré 
zodpovedajú autorizovaní odborníci alebo 
iné zodpovedné strany, za okolností 
nedbalosti či iných vážnych porušení 
autorizačných noriem pri príprave alebo 
potvrdzovaní environmentálnych správ 
alebo iných environmentálnych 
informácií v súlade s touto smernicou.“

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa zaviesť pokuty pre odborníkov, ktorých práca sa považuje za nedbanlivú či 
mimoriadne nekvalitnú. 

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„3. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť 
pri každom jednotlivom prípade a iba po 
konzultáciách s verejnosťou neuplatňovať 
túto smernicu na projekty slúžiace výlučne 
na účely národnej alebo civilnej ochrany, 
ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie 
by malo nepriaznivé účinky na tieto účely. 
Členské štáty informujú Komisiu 
o každom využití týchto výnimiek, 
o dôvodoch ich využitia a o účele, 
ktorému slúžia.“
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Or. en

Odôvodnenie

Smernica by mala byť čo najprísnejšia, ak chceme vidieť projekty, ktoré vyhovujú 
ekologickým požiadavkám. Mohli by existovať určité výnimky iba pre projekty, ktoré reagujú 
na prípady civilnej obrany. Komisia a verejnosť, ktorej sa to týka, by mali podľa toho dostať 
informácie.

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto smernica sa nevzťahuje na 
projekty, ktorých podrobnosti sú upravené 
osobitným vnútroštátnym právnym
predpisom, pokiaľ sa ciele tejto smernice 
vrátane poskytovania informácií dosiahli 
prostredníctvom legislatívneho procesu. 
Členské štáty každé dva roky od dátumu 
uvedeného v článku 2 ods. 1 smernice 
XXX [OPOCE uveďte číslo tejto 
smernice] informujú Komisiu 
o uplatňovaní tohto ustanovenia.“

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Smernica EIA by mala byť čo najprísnejšia, ak chceme vidieť projekty, ktoré vyhovujú 
ekologickým požiadavkám. Účinné, jednotné ani primerané uplatňovanie smernice EIA nie je 
zabezpečené, ak existujú výnimky z dôvodu konkrétnych aktov vnútroštátnej legislatívy. 
Okrem toho táto výnimka vytvorí problémy týkajúce sa transpozičnej povinnosti vo všetkých 
členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Cezhraničné postupy EIA v súlade s  smernicou treba viac zladiť s požiadavkami dohovoru 
z Espoo, ktorého zmluvnou stranou je aj EÚ. V záujme lepšej ochrany životného prostredia 
a ľudského zdravia by sa mali uplatňovať najprísnejšie právnej predpisy.

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 2 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 
členské štáty môžu, vo výnimočných
prípadoch a iba po konzultáciách 
s verejnosťou, oslobodiť konkrétny 
projekt celkom alebo čiastočne od 
ustanovení zakotvených v tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentného a priamočiareho procesu sú nevyhnutné konzultácie 
s verejnosťou, keď členské štáty rozhodujú o konkrétnych projektoch.
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Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pokračujúce straty európskej biodiverzity vyústili do nových záväzkov na zabrzdenie týchto 
strát a zhoršovania ekosystémových služieb do roku 2020, a tam, kde sa to dá, na ich obnovu.

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty môžu rozhodnúť o 
uplatnení obidvoch postupov uvedených v 
písmenách a) a b). Ak sa uplatňuje písm. 
b), pri stanovení prahových hodnôt alebo 
kritérií sa musí konzultovať 
s verejnosťou.“

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentného a priamočiareho procesu sú nevyhnutné konzultácie 
s verejnosťou, keď členské štáty stanovujú prahové hodnoty podľa prílohy II.
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Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„3. Pre projekty uvedené v prílohe II, 
s výnimkou projektov, ktoré nedosahujú 
alebo presahujú príslušnú prahovú 
hodnotu alebo kritérium stanovené 
členským štátom v súlade s odsekom 2 
písm. b), predloží navrhovateľ informácie 
o vlastnostiach projektu a jeho 
potenciálnych vplyvoch na životné 
prostredie. Podrobný zoznam informácií, 
ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný 
v prílohe II.A. Informácie sa sprístupnia 
verejnosti pred prijatím rozhodnutia 
podľa odseku 2.“

Or. en

Odôvodnenie

We oppose the proposal that the information provided by the developer for screening 
purposes must include mitigation measures (Article 4 (3). Although it is important for projects 
to avoid and reduce significant effects, these effects need to be assessed, and effective 
mitigation measures need to be developed, through the EIA process. There is a real risk that 
developers will tend to provide a document at the screening stage which looks like a full 
environmental statement in order to get the project screened out, thereby avoiding proper 
consideration of alternatives, consultation with environmental authorities and public 
participation.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Príslušný orgán môže rozhodnúť, že 
projekt uvedený v prílohe II netreba 
hodnotiť podľa článkov 5 až 10 iba vtedy, 
keď je presvedčený o tom, že 
pravdepodobné významné vplyvy projektu 
na životné prostredie neexistujú

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zmenami v článku 4 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„5. Príslušný orgán prijme svoje 
rozhodnutie podľa odsekov 2 a 4, berúc do 
úvahy všetky informácie, ktoré mu 
poskytol navrhovateľ v súlade s odsekom 
3, a v prípade potreby so zreteľom na 
výsledky štúdií, predbežných overovaní 
alebo posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov Únie. Ak príslušný orgán 
rozhodne, že netreba vyhodnotiť vplyvu 
na životné prostredie podľa článkov 5 až 
10, pretože projekt nedosahuje alebo 
prekračuje prahovú hodnotu či kritérium 
stanovené členským štátom podľa ods. 2 
písm. b), potom sa toto rozhodnutie 
sprístupňuje verejnosti. Inak rozhodnutie
podľa odseku 2 musí:

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade so zmenami v článku 4 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na zahrnutie podielu verejnosti na postupoch určovania rozsahu podľa článku 5.

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Alternatívy sa musia vyhodnotiť z hľadiska životného prostredia. Ak alternatívy sú iba akousi 
kozmetickou úpravou rovnakého prístupu, nesplnia požiadavky nárokov ochrany životného 
prostredia.
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Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Netreba zdôrazňovať, že príslušný orgán môže požiadať o ďalšie informácie, keď sa vyskytnú 
nové okolnosti, bez toho, aby bol povinný zdôvodňovať túto požiadavku.

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na zaručenie úplnosti a dostatočnej 
kvality environmentálnych správ 
uvedených v článku 5 ods. 1:

3. Na zaručenie úplnosti a dostatočnej 
kvality a nezávislosti environmentálnych 
správ a iných environmentálnych
informácií v súlade s touto smernicou 
uvedených v článku 5 ods. 1:

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

(a) navrhovateľ zabezpečí, aby 
environmentálnu správu a iné 
environmentálne informácie v súlade 
s touto smernicou vypracovali 
autorizovaní a technicky spôsobilí 
odborníci a
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(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy overili 
autorizovaní a technicky spôsobilí experti 
a/alebo výbory národných expertov.

(b) príslušný orgán zabezpečí, aby 
environmentálne správy a iné 
environmentálne informácie v súlade 
s touto smernicou overili autorizovaní 
a technicky spôsobilí experti alebo výbory 
národných expertov.

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

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

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

Podrobné ustanovenia týkajúce sa 
využívania a výberu nezávislých 
autorizovaných a technicky spôsobilých 
odborníkov (napríklad potrebná 
kvalifikácia, poverenie hodnotením, 
udelenie licencie a vylúčenie, postihy a 
pokuty) vymedzia členské štáty podľa 
ustanovení odseku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom predloženého pozmeňujúceho návrhu je zabezpečenie nezávislosti a profesionality 
odborníkov. 

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 5 sa za odsek 3 dopĺňa nový 
odsek, ktorý znie:
„3a. Členské štáty prijímajú opatrenia na 
vytvorenie nezávislých národných 
autorizačných orgánov a dohľad nad 
nimi s cieľom uplatňovania dostatočných 
noriem technickej kvality na autorizáciu 
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technicky spôsobilých odborníkov alebo 
národného výboru odborníkov. 
V prípadoch, keď odborníci vážne porušia 
autorizačné normy pri príprave alebo 
potvrdzovaní environmentálnej správy 
a iných environmentálnych informácií 
v súlade s touto smernicou, môžu dostať 
postihy a pokuty.  Autorizovaní alebo 
technicky spôsobilí odborníci vymenovaní 
do národných výborov nesú, podľa 
možností, podobnú zodpovednosť.“

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je podporovať technickú nezávislosť odborníkov 
a zabezpečiť, aby zodpovedali za úplnosť a kvalitu informácií, ktoré poskytujú alebo 
potvrdzujú.

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výsledky konzultácií a informácie 
získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 
sa vezmú do úvahy v povoľovacom 
konaní. . Na tento účel musí rozhodnutie 
o udelení povolenia obsahovať tieto 
informácie:

Výsledky konzultácií a informácie získané 
v súlade s článkami 5, 6 a 7 sa riadne 
zohľadnia v povoľovacom konaní. . Na 
tento účel musí rozhodnutie o udelení 
povolenia obsahovať tieto informácie:

Or. en

Odôvodnenie

V článku 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru sa vyžaduje, aby sa riadne zohľadnili výsledky 
procesu účasti verejnosti, čo znamená chopiť sa „kormidla“ a plávať smerom k rozhodnutiu, 
ktoré sa má prijať. Menej presvedčivá požiadavka podľa súčasnej smernice na zabezpečenie 
toho, aby rozhodnutie príslušného orgánu bralo do úvahy proces verejnej účasti, preto 
nestačí na to, čo sa požaduje na riadnu transpozíciu Aarhuského dohovoru. V záujme 
odstránenia tejto nedôslednosti navrhujeme prijať aarhuský výraz „riadne zohľadnia“.
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Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť 
povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo 
opatrenia na monitorovanie významných 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie vo fáze výstavby aj vo fáze 
prevádzky, s cieľom posúdiť vykonávanie 
a očakávanú účinnosť zmierňovacích 
a kompenzačných opatrení, a určiť 
nepredvídateľné negatívne vplyvy.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby monitorovanie zahrnovalo fázu výstavby aj fázu prevádzky, jeho 
výsledky sa postupujú kompetentnému orgánu a zverejňujú sa.

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby monitorovanie zahrnovalo fázu výstavby aj fázu prevádzky, jeho 
výsledky sa postupujú kompetentnému orgánu a zverejňujú sa.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Navrhovateľ bude musieť prijať 
nápravné opatrenia, ak monitorovanie 
naznačí, že sa vyskytujú nepredvídané 
nepriaznivé vplyvy.  Navrhovatelia, 
technicky spôsobilí odborníci alebo 
národní odborníci môžu dostať postihy 
alebo pokuty, ak nepredvídané 
nepriaznivý vplyvy na životné prostredie 
sú dôsledkom nedbanlivosti alebo vážneho 
porušenia autorizačných noriem.  Návrhy 
navrhovateľa na nápravné opatrenie sa 
zverejňujú, pričom ich schvaľuje 
príslušný orgán, ktorý zabezpečí súlad.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby monitorovanie zahrnovalo fázu výstavby aj fázu prevádzky, jeho 
výsledky sa postupujú kompetentnému orgánu a zverejňujú sa.

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy a záujmov a stanovísk, ktoré 
uviedla dotknutá verejnosť, hlavné dôvody 

(b) po preskúmaní environmentálnej 
správy a záujmov a stanovísk, ktoré 
uviedla dotknutá verejnosť, hlavné dôvody 
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a zretele, na ktorých sa rozhodnutie
zakladá, vrátane informácií o procese
účasti verejnosti;

a zretele, na ktorých sa rozhodnutie 
zakladá, vrátane informácií o tom, ako sa 
riadne zohľadnil proces účasti verejnosti;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru sa vyžaduje, aby sa riadne zohľadnili výsledky 
procesu účasti verejnosti. Navrhujeme prijať znenie z Aarhuského dohovoru „riadne 
zohľadňovať“, čo zlaďuje smernicu s dohovorom.

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

"3. Členské štáty môžu rozhodnúť aj
o sprístupnení informácií uvedených 
v odseku 1 verejnosti, keď príslušný orgán 
ukončí svoje posudzovanie vplyvov 
projektu na životné prostredie.“

„3. Členské štáty rozhodujú o sprístupnení 
informácií uvedených v odseku 1 
verejnosti, keď príslušný orgán skončí
svoje posudzovanie vplyvov projektu na 
životné prostredie.“

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s odsekom 1 článku 9.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 9 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vkladá sa tento odsek 3: (b) dopĺňajú sa tieto odseky 3 a 4:

„4. Verejnosť môže podať námietku, ako 
aj podať žiadosť o nápravné súdne 
nariadenie, v súvislosti s rozhodnutím 
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o povoľovacom konaní iniciovaním 
právneho konania do troch mesiacov od 
vydania oficiálneho rozhodnutia 
príslušného orgánu.“

Or. en

Odôvodnenie

Smernica neposkytuje nápravu, ako to vyžaduje Aarhuský dohovor. Účelom pozmeňovacieho 
návrhu je riešiť toto slabé miesto a poskytnú vhodný primeraný časový rámec na to, aby 
verejnosť mohla podať námietku, pričom sa zabezpečí, že projekty s rozhodnutím 
o povoľovacom konaní sa nesmú začať pred uplynutím časového limitu na podanie námietky.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 12b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od [OPOCE uveďte 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12a sa Komisii udeľuje na 
obdobie 5 rokov od [OPOCE uveďte dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 
Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, ak Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
do troch mesiacov pred koncom každého 
obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 290 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie „Ciele, obsah, rozsah a trvanie 
delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v legislatívnych aktoch“. Účelom je 
informovať ostatné inštitúcie EÚ o prijatí a výsledkoch delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Príloha – bod -1 (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha I – odseky 14a, b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do prílohy I sa vkladajú tieto odseky:
„14a. Prieskum, posúdenie a ťažba ropy 
alebo zemného plynu zachytených vo 
vrstvách plynonosných bridlíc alebo iných 
sedimentárnych hornín s podobne nízkou 
alebo nižšou priepustnosťou a 
pórovitosťou, nezávisle od vyťaženého 
množstva.
14b. Prieskum a ťažba zemného plynu 
z uhoľných slojov, nezávisle od
vyťaženého množstva.“

Or. en

Odôvodnenie

Osobitosti ťažby plynu z bridlice sú veľmi dôležitou otázkou, ktorá nie je riadne obsiahnutá v 
smernici EIA a ktorá vystavuje tieto činnosti problematickému, nesystematickému a 
nepovinnému hodnoteniu ekologických vplyvov pred začatím prác na nových projektoch. 
Tento pozmeňujúci návrh sleduje odporúčania výboru PETI, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
systematického hodnotenia ekologických vplyvov na každý nový nekonvenčný projekt ťažby 
plynu a ropy. Pridáva sa do prílohy I, ďalej do článku 4 ods. 1 smernice EIA, ktorý stanovuje, 
že hodnotenie je povinné pre určité projekty uvedené v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom mať opis fyzického prostredia blízko projektu.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Príloha – bod 1
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) využívania prírodných zdrojov, najmä 
pôdy, krajiny, vody a biodiverzity vrátane 
hydromorfologických zmien.

(b) využívania prírodných zdrojov, najmä 
pôdy, krajiny, vody, vzduchu
a biodiverzity vrátane 
hydromorfologických zmien.

Or. en

Odôvodnenie

Vzduch sa musí takisto zahrnúť do prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) využívanie prírodných zdrojov, najmä 
pôdy, krajiny, vody a biodiverzity vrátane 
hydromorfologických zmien.

(c) využívanie prírodných zdrojov, najmä 
pôdy, krajiny, vody, vzduchu
a biodiverzity vrátane 
hydromorfologických zmien.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzduch sa musí takisto zahrnúť do prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) pobrežné oblasti; (ii) pobrežné oblasti a morské životné 
prostredie;

Or. en

Odôvodnenie

Pobrežné oblasti síce zahrnujú vzájomné pôsobenie medzi morskou a pevninovou časťou, ale 
je dôležité dodať „morské životné prostredie“.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha III – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) okolie.

Or. en

Odôvodnenie

Treba pridať pododsek d na opis okolia miesta projektu.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Treba zahrnúť aj energiu.

Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) opis hlavných charakteristík výrobných 
procesov, napríklad druhu a množstva 
materiálov, energie a prírodných zdrojov 
(vrátane vody, krajiny, pôdy 
a biodiverzity);

(b) opis hlavných charakteristík výrobných 
procesov, napríklad druhu a množstva 
materiálov, energie a prírodných zdrojov 
(vrátane vody, vzduchu, krajiny, pôdy 
a biodiverzity);

Or. en

Odôvodnenie

Vzduch sa musí takisto zahrnúť do prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) existencie projektu; (a) existencie, zbúrania, výstavby a 
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prevádzky projektu;

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s novým ustanovením článku 2.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) emisií znečisťujúcich látok, hluku, 
vibrácií, svetla, tepla a žiarenia, súvisiacich 
rušivých vplyvov a likvidácie odpadu;

(c) emisií znečisťujúcich látok, hluku, 
vibrácií, svetla, tepla a žiarenia, súvisiacich 
rušivých vplyvov a likvidácie a recyklácie
odpadu;

Or. en

Odôvodnenie

Recyklácia odpadu znamená využívanie odpadu na nahradenie iných neodpadových 
materiálov na dosiahnutie výhodného výsledku, a to ekologicky správnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) rizík pre ľudské zdravie, kultúrne 
dedičstvo alebo životné prostredie (napr. 
s ohľadom na havárie alebo katastrofy);

(d) rizík pre ľudské zdravie, kultúrne 
dedičstvo alebo životné prostredie (napr. 
s ohľadom na havárie alebo človekom 
spôsobené a prírodné katastrofy);

Or. en
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Odôvodnenie

Na konkretizáciu, že katastrofy môže spôsobiť aj človek.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) emisií skleníkových plynov vrátane 
emisií pochádzajúcich z využívania pôdy, 
zo zmeny využívania pôdy a z lesného 
hospodárstva;

(f) emisií skleníkových plynov vrátane 
emisií pochádzajúcich z využívania pôdy, 
zo zmeny využívania pôdy a z lesného 
hospodárstva a energetickej náročnosti 
projektu;

Or. en

Odôvodnenie

Treba zahrnúť aj energiu.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Opis predpokladaných opatrení na 
zabránenie akýmkoľvek významným 
nepriaznivým vplyvom na životné 
prostredie uvedeným v bode 5, na ich 
zníženie a ak je to možné, na ich 
kompenzáciu a v prípade potreby aj opis 
akýchkoľvek navrhovaných monitorovacích 
opatrení vrátane prípravy analýzy 
nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie po skončení projektu. Tento opis 
by mal vysvetliť mieru, do akej sa 
významné nepriaznivé vplyvy znížia alebo 
kompenzujú a mal by zahŕňať fázu 

7. Opis predpokladaných opatrení v prvom 
rade na zabránenie významným 
nepriaznivým vplyvom na životné 
prostredie uvedeným v bode 5, potom na 
ich zníženie a ak je to možné a v krajnom 
prípade, na ich kompenzáciu a v prípade 
potreby aj opis všetkých navrhovaných 
monitorovacích opatrení vrátane prípravy 
analýzy nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie po skončení projektu. Tento opis 
by mal vysvetliť mieru, do akej sa 
významné nepriaznivé vplyvy znížia alebo 
kompenzujú a mal by zahŕňať fázu 
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výstavby aj prevádzky. výstavby aj prevádzky.

Or. en

Odôvodnenie

EIA požaduje, aby navrhovateľ opísal hlavné opatrenia na zabránenie, obmedzenie 
a prípadné vyváženie významných nepriaznivých účinkov. Hierarchiu zmierňovania posilňuje 
tento pozmeňujúci návrh, pretože zdôrazňuje uprednostňovanie predchádzania škodám a 
vyváženie iba ako krajný prípad.


