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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za peticije je v zadnjih letih prejel številne peticije zaradi slabosti in obsežnih 
odstopanj pri izvajanju sedanje direktive o presoji vplivov na okolje (PVO). Veliko teh peticij 
je Komisija vključila v postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki niso 
spoštovale sedanjih določb. Odbor zato pozdravlja priložnost, da se številne prejete in 
ocenjene pritožbe uporabijo kot podlaga za njegovo delo v zvezi z oblikovanjem jasnejše in 
učinkovitejše direktive v prihodnje. 

Direktiva o PVO je že dolgo ključno sredstvo za zaščito evropskega okolja, vendar se še ne 
izvaja dobro v vseh državah članicah, niti se ne uporablja v celoti za vse lokalne projekte. Kar 
nekaj takih področij je, ki zahtevajo okrepljeno izvajanje, zlasti glede sodelovanja javnosti v 
vseh projektnih fazah, večje stopnje preglednosti, potrebe po neodvisnem in objektivnem 
poročanju, jasnejših določb o zaščiti nacionalne dediščine, jasnega mehanizma, ki bi dal 
prednost okolju najprijaznejši različici, pravnega varstva z odložilnim učinkom, pa tudi glede 
jasne prepovedi najresnejših vplivov na okolje, predvsem pa glede resnejše opredelitve 
prednostnih nalog za okolje.

Prepogosto se namreč zgodi, da pri velikih infrastrukturnih projektih močni finančni interesi 
na škodo okolja vplivajo na politično odločanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. V 
tem okviru je okrepljeno izvajanje direktive o PVO bistveno, da se evropskim državljanom 
zagotovi, da se bodo njihove pravice v celoti spoštovale in da bo Evropska unija sposobna 
izpolnjevati svoje zaveze v smislu izboljšanja biotske raznovrstnosti, preprečevanja 
naraščanja drastičnih sprememb podnebja ter vzpostavljanja boljšega ravnovesja med 
izboljšanjem infrastrukture in zahtevami narave, kar državljani od nje tudi pričakujejo. 
Direktiva o PVO je seveda povezana z drugimi direktivami, zlasti z direktivo o pticah in 
habitatih ter z direktivami o ravnanju z odpadki. Priloge je treba v celoti ponovno oceniti, 
zlasti z vidika prednostnih nalog na teh področjih.

Pripravljavec mnenja pozdravlja celovit pristop PVO kot pristop, ki bo v prihodnje vključeval 
druga povezana področja politik, kot so biotska raznovrstnost in podnebne spremembe. Zaradi 
jasnosti in večje trdnosti podaja številne predloge sprememb, da se zagotovi najvišja raven 
varstva okolja:

– odprava odstopanj zaradi posebnih aktov nacionalne zakonodaje;

– javnost bi morala imeti pravico sodelovati pri postopkih preverjanja in določanja obsega;

– za odločitve o preverjanju in določanju obsega bi se morala neposredno in pravočasno 
izvajati sodna presoja;

– PVO mora veljati za celotne projekte (ne le za dele projektov oziroma „po kosih“);

– obvezna uporaba neodvisnih akreditiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov bodisi 
pri nosilcu projekta ali pristojnem organu;

– spremljanje mora pokrivati fazo gradnje in obratovanja, predloženo mora biti pristojnemu 
organu, rezultate pa je treba dati na voljo javnosti;
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– če preverjanje pokaže nepredvidene škodljive vplive, se od nosilca projekta zahtevajo 
korektivni ukrepi.

Pri uspešni reviziji obstoječe PVO je treba upoštevati, da se morajo regulativna in učinkovita 
presoja vpliva na okolje ter njeni upravni stroški obravnavati kot naložba za prihodnost ter za 
zdravje in dobro počutje evropskih državljanov.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 2011/92/EU vsebuje 
harmonizirana načela za okoljsko presojo 
projektov z uvedbo minimalnih zahtev (v 
zvezi z vrsto projektov, predloženih v 
presojo, glavnimi obveznostmi nosilcev 
projekta, vsebino presoje ter sodelovanjem 
pristojnih organov in javnosti) in prispeva 
k visoki ravni zaščite okolja in človeškega 
zdravja.

(1) Direktiva 2011/92/EU vsebuje 
harmonizirana načela za okoljsko presojo 
projektov z uvedbo minimalnih zahtev (v 
zvezi z vrsto projektov, predloženih v 
presojo, glavnimi obveznostmi nosilcev 
projekta, vsebino presoje ter sodelovanjem 
pristojnih organov in javnosti) in prispeva 
k visoki ravni zaščite okolja in človeškega 
zdravja. Države članice lahko določijo 
strožja pravila za varstvo okolja in zdravja 
ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Če imajo države članice strožja pravila, jim je treba dovoliti, da jih še naprej uporabljajo, kot 
je določeno v uvodni izjavi 3 Direktive 2011/92/ES.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Okoljska politika Unije v skladu s 
členom 191(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije temelji na previdnostnem 
načelu in na načelu, da bi se morali 
izvajati preventivni ukrepi, da bi morala 
biti okoljska škoda prednostno 
odpravljena pri izvoru in da bi moral 
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onesnaževalec plačati.

Or. en

Obrazložitev

Da bi s preventivnim odločanjem v primeru tveganja zagotovili višjo raven varstva okolja. 
Tako je določeno v uvodni izjavi 2 Direktive 2011/92/ES.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V zadnjem desetletju so okoljski 
problemi, kot so npr. učinkovitost virov, 
biotska raznovrstnost, podnebne 
spremembe in tveganja nesreč, postali 
pomembnejši dejavnik pri oblikovanju 
politik in bi jih zato tudi bilo treba uvrstiti 
med bistvene elemente postopkov presoje 
in oblikovanja politik, zlasti kar zadeva 
infrastrukturne projekte.

(4) V zadnjem desetletju so okoljski 
problemi, kot so npr. učinkovitost virov, 
biotska raznovrstnost, raba zemljišč, 
podnebne spremembe in tveganja nesreč, 
postali pomembnejši dejavnik pri 
oblikovanju politik in bi jih zato tudi bilo 
treba uvrstiti med bistvene elemente 
postopkov presoje in oblikovanja politik, 
zlasti kar zadeva infrastrukturne projekte.

Or. en

Obrazložitev

Raba zemljišč je viden pokazatelj odtisa ljudi in najpomembnejše gonilo za izgubo biotske 
raznovrstnosti ter druge oblike degradacije tal.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri uporabi Direktive 2011/92/EU je 
treba zagotoviti konkurenčno poslovno 
okolje, zlasti za mala in srednja podjetja, 
da se ustvari pametna, trajnostna in 
vključujoča rast v skladu s cilji iz 
Sporočila Komisije z naslovom „Evropa 
2020 – Strategija za pametno, trajnostno 

(12) Unija mora preučiti trajnejše 
poslovno okolje, zlasti za mala in srednja 
podjetja, vendar mora izvajanje Direktive 
2011/92/EU ostati glavno orodje za 
preprečevanje slabšanja okolja ter za 
spodbujanje bolj zelenega gospodarstva, 
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in vključujočo rast.“ ki bo gospodarno z viri.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva obravnava vpliv nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, zato bi bilo 
treba prednost nameniti varstvu okolja in zdravja ljudi. Sporočilo Komisije o Evropi 2020 
obravnava strategijo za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost 
z določbami Direktive 2011/92/EU v 
primerih nujnih razmer lahko negativne 
učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki 
bo državam članicam dovolila, da v 
ustreznih primerih Direktive ne 
uporabljajo.

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost 
z določbami Direktive 2011/92/EU v 
primerih nujnih razmer lahko negativne 
učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki 
bo državam članicam dovolila, da v 
ustreznih primerih Direktive ne uporabljajo
zgolj za projekte, katerih edini namen je 
civilna zaščita, pod pogojem, da se 
Komisiji in zadevni javnosti zagotovijo 
ustrezne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Če želimo imeti projekte, ki bodo sledili okoljskim zahtevam, mora biti direktiva čim strožja. 
Nekatere izjeme bi bile dopustne samo za projekte v zvezi s civilno zaščito. Komisijo in 
zadevno javnost bi bilo treba ustrezno obvestiti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Konvencija o presoji čezmejnih 
vplivov na okolje (konvencija iz Espooja) 
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določa obveznosti pogodbenic, ki so se 
strinjale, da jih konvencija zavezuje za 
izvajanje presoje vpliva na okolje za 
nekatere dejavnosti na začetku 
načrtovanja. Določa tudi splošne 
obveznosti držav, da se medsebojno 
obveščajo in posvetujejo o vseh glavnih 
obravnavanih projektih, ki bi lahko 
čezmejno izrazito negativno vplivali na 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Okoljske nevarnosti ne spoštujejo državnih meja. Evropska skupnost je konvencijo iz Espooja 
podpisala 25. februarja 1991, ratificirala pa 24. junija 1997.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Sodelovanje javnosti v odločanju je 
bistveno za zagotovitev, da bodo nosilci 
odločanja upoštevali mnenja in 
pomisleke, ki so lahko za te odločitve 
pomembni, s čimer se povečata 
odgovornost in preglednost postopka 
odločanja in izboljša vsebinska kakovost 
odločitev, to pa prispeva tudi k 
ozaveščenosti javnosti o okoljskih 
vprašanjih.

Or. en

Obrazložitev

Tisti, na katere bo odločitev o projektu negativno vplivala, imajo pravico, da so dobro 
obveščeni in sodelujejo v sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Aarhuška konvencija, ki jo je 
Evropska unija podpisala in ratificirala, 
določa pravice javnosti glede dostopa do 
informacij, sodelovanja javnosti ter 
dostopa do pravnega varstva v postopkih 
odločanja o zadevah, ki se nanašajo na 
lokalno, nacionalno in čezmejno okolje.

Or. en

Obrazložitev

Aarhuška konvencija je večstranski okoljski sporazum, s katerim so se povečale možnosti 
državljanov za dostopanje do okoljskih informacij, okrepila se je mreža okoljskega 
upravljanja ter dodal nov mehanizem, ustvarjen za doseganje večje vrednosti sodelovanja 
javnosti v postopku odločanja, ter zagotovil dostop do pravnega varstva.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28)Ker cilja te direktive, in sicer 
zagotoviti visoko raven varstva okolja in 
zdravja ljudi, z oblikovanjem minimalnih 
zahtev za presojo vplivov projektov na 
okolje, ni mogoče zadovoljivo doseči na 
ravni držav članic in ga je torej zaradi 
obsega, resnosti in čezmejne narave 
okoljskih vprašanj, ki jih je treba 
obravnavati, lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, kakor je določeno 
v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenega cilja –

(28) Ker cilja te direktive, in sicer 
zagotoviti visoko raven varstva okolja, 
kakovosti življenja in zdravja ljudi, z 
oblikovanjem minimalnih zahtev za 
presojo vplivov projektov na okolje, ni 
mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav 
članic in ga je torej zaradi obsega, resnosti 
in čezmejne narave okoljskih vprašanj, ki 
jih je treba obravnavati, lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je 
določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski 
uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenega cilja –
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Or. en

Obrazložitev

Eden od strateških ciljev v okoljski zakonodaji Evropske unije je izboljšati kakovost življenja.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „presoja vplivov na okolje“ pomeni 
postopek priprave okoljskega poročila, 
izvajanje posvetovanj (vključno z zadevno 
javnostjo in okoljskimi organi), presojo 
pristojnega organa ob upoštevanju 
okoljskega poročila in rezultatov 
posvetovanj v postopku izdaje soglasja za 
izvedbo, pa tudi zagotavljanje informacij o 
odločitvi v skladu s členi 5 do 10.“

(g) „presoja vplivov na okolje“ pomeni 
postopek priprave okoljskega poročila
nosilca projekta, izvajanje posvetovanj
(vključno z zadevno javnostjo in 
okoljskimi organi), presojo pristojnega 
organa ob upoštevanju okoljskega poročila 
in rezultatov posvetovanj v postopku izdaje 
soglasja za izvedbo, pa tudi zagotavljanje 
informacij o odločitvi v skladu s členi 5 do 
10.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in preprečitve napačnega razumevanja, da mora okoljsko poročilo pripraviti 
pristojni organ.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ga) „biotska raznovrstnost“ zajema vse 
rastlinske in živalske vrste in njihove 
habitate ter pomeni variabilnost živih 
organizmov iz vseh virov, med drugim iz 
kopenskih, morskih in drugih vodnih 
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ekosistemov er ekoloških kompleksov, 
katerih del so; to vključuje raznovrstnost 
znotraj vrst in med vrstami ter 
raznovrstnost ekosistemov.“

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje izgubljanje evropske biotske raznovrstnosti je privedlo do sprejetja novih zavez, da 
se ustavijo te izgube ter degradacija ekosistemskih storitev do leta 2020 in da se jih ponovno 
oživi, kjer je le možno. Opredelitev je potrebna zaradi jasnosti in trdnejšega izvajanja, saj je 
PVO bistveno sredstvo pri zaščiti biotske raznovrstnosti, tako znotraj kot zunaj območij, 
določenih v okviru direktiv o naravi.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(gb) „korektivni ukrep“ pomeni 
nadaljnje blažilne in/ali kompenzacijske 
ukrepe, ki jih lahko sprejme nosilec 
projekta za obravnavanje nepredvidenih 
negativnih učinkov ali čiste izgube biotske 
raznovrstnosti, ki so bili ugotovljeni pri 
izvajanju projekta in do katerih lahko 
pride zaradi pomanjkljivosti pri blaženju 
učinkov na podlagi sestave in delovanja 
projektov, za katere je bilo soglasje za 
izvedbo že izdano.“

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev korektivnih ukrepov je potrebna, da se potrdi obveznost nosilca projekta, da 
sprejme te ukrepe, če spremljanje pokaže, da blažilni in kompenzacijski ukrepi ne delujejo ali 
da prihaja do izrazitega negativnega vpliva na okolje.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(gc) „neodvisen“ pomeni sposoben 
izvajati tehnično/znanstveno objektivnost, 
brez usmerjanja ali vpliva pristojnega 
organa, nosilca projekta in/ali nacionalne 
vlade.“

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna za zagotovitev neodvisnosti in strokovnosti strokovnjakov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(gd) „akreditirani in strokovno 
usposobljeni strokovnjaki“ in „nacionalni 
strokovnjaki“ pomeni strokovnjake, ki jih 
nacionalni akreditacijski organ zaradi 
njihovih kvalifikacij, strokovnega znanja 
in izkušenj šteje za strokovno 
usposobljene, da pripravijo ali preverijo 
okoljska poročila ali druge okoljske 
informacije v skladu s to direktivo.“

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna, saj morata tako nosilec projekta kot pristojni organ za pripravo in 
preverjanje okoljskega poročila uporabiti akreditirane in strokovno usposobljene 
strokovnjake. Akreditirane in strokovno usposobljene strokovnjake bi bilo treba uporabiti tudi 
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za druge okoljske informacije, ki jih lahko pripravijo ali preverijo strokovnjaki, na primer v 
okviru preverjanja in določanja obsega.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ge) „sankcije“ pomenijo začasen preklic 
ali odvzem akreditacije strokovnjaka ali 
začasen preklic ali odvzem članstva 
strokovnjaka v nacionalnem strokovnem 
odboru, kadar pride do resnih kršitev 
akreditacijskih standardov pri pripravi ali 
preverjanju okoljskega poročila ali drugih 
okoljskih informacij v skladu s to 
direktivo.“

Or. en

Obrazložitev

Za strokovnjake, katerih delo se izkaže za malomarno ali kakovostno izredno podpovprečno, 
bi bilo treba uvesti sankcije.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 2 – točka g f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(gf) „kazni“ pomenijo globe in/ali 
kazenski pregon akreditiranih 
strokovnjakov in drugih odgovornih 
strani, kadar pride do malomarnosti ali 
drugih resnih kršitev akreditacijskih 
standardov pri pripravi ali preverjanju 
okoljskega poročila ali drugih okoljskih 
informacij v skladu s to direktivo.“
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Or. en

Obrazložitev

Za strokovnjake, katerih delo se izkaže za malomarno ali kakovostno izredno podpovprečno, 
bi bilo treba uvesti kazni. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Če je tako določeno z nacionalno 
zakonodajo, se države članice lahko 
odločajo za vsak primer posebej, da se ta 
direktiva ne uporablja za projekte, katerih 
edini namen je nacionalna obramba ali 
civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna 
uporaba škodljivo vplivala na navedene 
namene.“

„3. Če je tako določeno z nacionalno 
zakonodajo in samo po posvetovanju z 
javnostjo, se države članice lahko odločajo 
za vsak primer posebej, da se ta direktiva 
ne uporablja za projekte, katerih edini
namen je nacionalna obramba ali civilna 
zaščita, če ocenijo, da bi takšna uporaba 
škodljivo vplivala na navedene namene. 
Države članice obvestijo Komisijo o 
uporabi teh odstopanj, razlogih zanje in 
namenu, ki mu služijo.“

Or. en

Obrazložitev

Če želimo imeti projekte, ki bodo sledili okoljskim zahtevam, mora biti direktiva čim strožja. 
Nekatere izjeme bi bile dopustne samo za projekte v zvezi s civilno zaščito. Komisijo in 
zadevno javnost bi bilo treba ustrezno obvestiti.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2011/92/EU
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta direktiva se ne uporablja za 
projekte, katerih podrobnosti so sprejete s 

črtano
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posebnim predpisom nacionalne 
zakonodaje, če se cilji te direktive, 
vključno z zagotavljanjem informacij, 
dosegajo z zakonodajnim postopkom. 
Vsaki dve leti od datuma, določenega v 
členu 2(1) Direktive XXX [OPOCE vnese 
št. te direktive], države članice obvestijo 
Komisijo o kakršnih koli uporabi te 
določbe.“

Or. en

Obrazložitev

Če želimo imeti projekte, ki bodo sledili okoljskim zahtevam, mora biti direktiva o PVO čim 
strožja. Če obstajajo odstopanja zaradi posebnih aktov v nacionalni zakonodaji, učinkovito, 
enotno in ustrezno izvajanje te direktive ni zagotovljeno. Poleg tega bo to odstopanje 
ustvarilo težave v zvezi z obveznostjo prenosa v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Za projekte, za katere obveznost 
izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati 
izhaja že iz te direktive in druge 
zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali 
skupni postopki, ki izpolnjujejo zahteve iz 
ustrezne zakonodaje Unije.

„3. Za projekte, vključno s tistimi s 
čezmejnimi vplivi, za katere obveznost 
izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati 
izhaja že iz te direktive in druge 
zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali 
skupni postopki, ki izpolnjujejo zahteve iz 
ustrezne zakonodaje Unije. Uporablja se 
najstrožja zakonodaja.

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni postopki o PVO v skladu z direktivo morajo biti bolj usklajeni z zahtevami 
konvencije iz Espooja, katere pogodbenica je EU. Da bi bolje zaščitili okolje in zdravje ljudi, 
bi se morala uporabljati najstrožja zakonodaja.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2011/92/EU
Člen 2 – odstavek 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 2(4) se nadomesti z naslednjim:
4. Brez poseganja v člen 7 lahko države 
članice v izjemnih primerih in samo po 
posvetovanju z javnostjo določen projekt 
v celoti ali delno izvzamejo iz določb v 
tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pregleden in trden postopek, so posvetovanja z javnostjo nujna, ko se države 
članice odločajo za posebne projekte.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2011/92/EU
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prebivalstvo, zdravje ljudi in biotsko 
raznovrstnost, s posebnim poudarkom na 
vrste in habitate, ki so zavarovani v skladu 
z Direktivo Sveta 92/43/EGS(*) in 
Direktivo 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (**);

(a) prebivalstvo, zdravje ljudi in biotsko 
raznovrstnost, s posebnim poudarkom na 
vrste in habitate, ki so zavarovani v skladu 
z Direktivo Sveta 92/43/EGS(*) in 
Direktivo 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (**), in zaželenost 
preprečitve vsakršne čiste izgube biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje izgubljanje evropske biotske raznovrstnosti je privedlo do sprejetja novih zavez, da 
se ustavijo te izgube ter degradacija ekosistemskih storitev do leta 2020 in da se jih ponovno 
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oživi, kjer je le možno.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka -a (novo)
Direktiva 2011/92/EU
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:

„Države članice se lahko odločijo za 
uporabo obeh postopkov, navedenih v 
točkah (a) in (b). Kadar se uporablja 
točka (b), se je treba pri določitvi pragov 
ali meril posvetovati z javnostjo.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi določili pregleden in trden postopek, je posvetovanje z javnostjo obvezno, kadar države 
članice določajo pragove iz Priloge II.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2011/92/EU
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, 
nosilec projekta priskrbi informacije o 
značilnostih projekta, njegovem možnem 
vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, 
da se preprečijo in zmanjšajo pomembni 
vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih 
je treba predložiti, je določen v Prilogi 
II.A.

„3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, z 
izjemo projektov, ki ustreznega praga ali 
merila, ki ga je država članica določila v 
skladu z odstavkom 2(b), ne izpolnjujejo 
ali ga presegajo, nosilec projekta priskrbi 
informacije o značilnostih projekta in
njegovem možnem vplivu na okolje.
Podrobni seznam informacij, ki jih je treba 
predložiti, je določen v Prilogi II.A. Te
informacije se dajo na voljo javnosti pred 
določitvijo v skladu z odstavkom 2.“
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Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pristojni organ lahko določi, da se za 
projekt iz Priloge II ne opravi presoja v 
skladu s členi od 5 do 10 samo, kadar je 
prepričan, da ni verjetnih pomembnih 
vplivov projekta na okolje.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s spremembami v členu 4(3).

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2
sprejme odločitev na podlagi informacij, 
ki jih priskrbi nosilec projekta, in ob 
upoštevanju, kjer je to ustrezno, rezultatov 

„5. Pristojni organ v skladu z
odstavkoma 2 in 4a sprejme določitev, pri 
čemer upošteva informacije, ki jih priskrbi 
nosilec projekta v skladu z odstavkom 3, in 
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študij, predhodnih preverjanj ali presoj 
vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge 
zakonodaje Unije. Odločitev na podlagi 
odstavka 2:

ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, 
rezultatov študij, predhodnih preverjanj ali 
presoj vplivov na okolje, ki izhajajo iz 
druge zakonodaje Unije. Kadar pristojni 
organ določi, da presoje vpliva na okolje v 
skladu s členi od 5 do 10 ni treba opraviti, 
ker projekt ne izpolnjuje ustreznega praga 
ali merila, ki ga država članica določi v 
skladu z odstavkom 2(b), ali ga presega, se 
taka določitev objavi. Drugače pa 
določitev na podlagi odstavka 2:

Or. en

Obrazložitev

V skladu s spremembami v členu 4(3).

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/EU
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta določijo 
obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki 
jih mora nosilec projekta vključiti v 
okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 
tega člena. Zlasti določi:

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta ter 
zadevno javnostjo določijo obseg in 
stopnjo podrobnosti informacij, ki jih mora 
nosilec projekta vključiti v okoljsko 
poročilo v skladu z odstavkom 1 tega 
člena. Zlasti določi:

Or. en

Obrazložitev

Da se v postopke za določanje obsega v skladu s členom 5 vključi sodelovanje javnosti.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/EU
Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razumne alternativne možnosti v zvezi 
s predlaganim projektom, in njegove 
posebne značilnosti;

(d) alternativne možnosti v zvezi s 
predlaganim projektom, in njegove 
posebne značilnosti, pri čemer se upošteva 
vpliv na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Alternativne možnosti je treba oceniti z okoljskega vidika. Če so to samo kozmetični popravki 
istega pristopa, ne bodo izpolnjevale okoljskih zahtev.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/EU
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč 
akreditiranih in strokovno usposobljenih 
strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena.
Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta 
predloži dodatne informacije, se lahko 
zahtevajo le, če to upravičujejo nove 
okoliščine in pristojni organ to ustrezno 
pojasni.

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč 
akreditiranih in strokovno usposobljenih 
strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena.
Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta 
predloži dodatne informacije, se lahko 
zahtevajo le, če to upravičujejo nove 
okoliščine.

Or. en

Obrazložitev

Jasno je, da lahko pristojni organ zahteva dodatne informacije, če nastanejo nove okoliščine, 
ne da bi mu bilo treba zahtevo utemeljiti.
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/EU
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev popolnosti in zadostne 
kakovosti okoljskih poročil iz člena 5(1):

3. Za zagotovitev popolnosti, zadostne 
kakovosti in neodvisnosti okoljskih poročil
in drugih okoljskih informacij v skladu s 
to direktivo iz člena 5(1):

(a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko 
poročilo pripravijo akreditirani in 
strokovno usposobljeni strokovnjaki ali

(a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko 
poročilo in druge okoljske informacije v 
skladu s to direktivo pripravijo neodvisni,
akreditirani in strokovno usposobljeni 
strokovnjaki in

(b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko 
poročilo potrdijo akreditirani in strokovno 
usposobljeni strokovnjaki in/ali odbori 
nacionalnih strokovnjakov.

(b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko 
poročilo in druge okoljske informacije v 
skladu s to direktivo potrdijo akreditirani 
in strokovno usposobljeni strokovnjaki 
in/ali odbori nacionalnih strokovnjakov.

Kadar akreditirani in strokovno 
usposobljeni strokovnjaki pomagajo 
pristojnemu organu pripraviti odločitev iz 
člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo 
pomagati nosilcu projekta pri pripravi 
okoljskega poročila.

Kadar akreditirani in strokovno 
usposobljeni strokovnjaki pomagajo 
pristojnemu organu pripraviti odločitev iz 
člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo 
pomagati nosilcu projekta pri pripravi 
okoljskega poročila in drugih okoljskih 
informacij v skladu s to direktivo.

Države članice določijo podrobne ureditve 
za sodelovanje in izbor akreditiranih in 
strokovno usposobljenih strokovnjakov
(npr. zahtevane kvalifikacije, določitev 
strokovnjaka, ki bo opravil oceno, izdaja 
dovoljenj in izključitev).“

Države članice v skladu z določbami iz 
odstavka 4 določijo podrobne ureditve za 
sodelovanje in izbor neodvisnih,
akreditiranih in strokovno usposobljenih 
strokovnjakov (npr. zahtevane 
kvalifikacije, določitev strokovnjaka, ki bo 
opravil oceno, izdaja dovoljenj, izključitev, 
sankcije in kazni).“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti neodvisnost in profesionalnost strokovnjakov. 
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2011/92/EU
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 5 se za odstavkom 3 doda 
naslednji odstavek:
„3a. Države članice storijo vse potrebno, 
da ustanovijo in nadzirajo neodvisne 
nacionalne akreditacijske organe za 
izvajanje zadostnih, strokovnih 
kakovostnih standardov za akreditacijo 
strokovno usposobljenih strokovnjakov 
in/ali nacionalnega strokovnega odbora.  
V primerih, ko strokovnjaki pri pripravi 
ali preverjanju okoljskega poročila ali 
drugih okoljskih informacij v skladu s to 
direktivo resno kršijo akreditacijske 
standarde, se za strokovnjake, ki so 
zagrešili te kršitve, uporabijo sankcije in 
kazni.  Akreditirani in/ali strokovno 
usposobljeni strokovnjaki, imenovani v 
nacionalne odbore, kadar je to primerno, 
so podobno odgovorni.“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je spodbujati strokovno neodvisnost strokovnjakov in 
zagotoviti, da bodo odgovarjali za popolnost in kakovost informacij, ki jih pripravijo ali 
preverijo.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/EU
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se V postopku izdaje soglasja za izvedbo se
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upoštevajo rezultati posvetovanj in 
informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 
7. V ta namen vsebuje odločitev o dodelitvi 
soglasja za izvedbo naslednje informacije:

ustrezno upoštevajo rezultati posvetovanj 
in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 
in 7. V ta namen vsebuje odločitev o 
dodelitvi soglasja za izvedbo naslednje 
informacije:

Or. en

Obrazložitev

Člen 6(8) Aarhuške konvencije določa, da je treba ustrezno upoštevati izid postopka 
sodelovanja javnosti, kar pomeni usmerjanje k odločitvi, ki naj bo sprejeta. Manj obvezujoča 
zaveza v skladu s sedanjo direktivo za zagotovitev, da se bo pri odločitvi pristojnega organa 
upošteval postopek sodelovanja javnosti, tako ne dosega tega, kar se zahteva za pravilen 
prenos Aarhuške konvencije. Da bi odpravili to nedoslednost, predlagamo prevzem 
terminologije iz konvencije tako, da se doda izraz „ustrezno“.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/EU
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se pristojni organ odloči, da izda 
soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje 
za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje 
pomembnih škodljivih vplivov na okolje, 
da se oceni izvajanje in pričakovana 
učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih 
ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi 
škodljivi vplivi.

Če se pristojni organ odloči, da izda 
soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje 
za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje 
pomembnih škodljivih vplivov na okolje
tako v fazi gradnje kot obratovanja, da se 
oceni izvajanje in pričakovana učinkovitost 
blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter 
ugotovijo vsi nepredvidljivi škodljivi vplivi
in/ali čista izguba biotske raznovrstnosti 
ter olajšajo korektivni ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev, da bo spremljanje pokrivalo fazo gradnje in obratovanja, da bo predloženo 
pristojnemu organu in da se bodo rezultati objavili.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/EU
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, 
in trajanje spremljanja, morajo biti 
sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo 
predlaganega projekta ter pomenom 
njegovega vpliva na okolje.

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, 
in trajanje spremljanja, morajo biti 
sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo 
predlaganega projekta ter pomenom 
njegovega vpliva na okolje. Ugotovitve 
tega spremljanja se predložijo pristojnemu 
organu in dajo na voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev, da bo spremljanje pokrivalo fazo gradnje in obratovanja, da bo predloženo 
pristojnemu organu in da se bodo rezultati objavili.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2011/92/EU
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če spremljanje pokaže nepredvidene 
škodljive vplive, se od nosilca projekta 
zahtevajo korektivni ukrepi.  Za nosilce 
projektov, strokovno usposobljene 
strokovnjake in/ali nacionalne 
strokovnjake lahko veljajo kazni in/ali 
sankcije, kadar je do nepredvidenih 
škodljivih vplivov na okolje prišlo zaradi 
malomarnosti ali resne kršitve 
akreditacijskih standardov.  Predlogi 
nosilca projekta za korektivne ukrepe se 
objavijo, odobri pa jih pristojni organ, ki 
zagotovi izpolnjevanje določb.
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Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev, da bo spremljanje pokrivalo fazo gradnje in obratovanja, da bo predloženo 
pristojnemu organu in da se bodo rezultati objavili.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 – točka a
Direktiva 2011/92/EU
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po pregledu okoljskega poročila ter 
pripomb in mnenj zadevne javnosti glavne 
razloge in ugotovitve, na katerih temelji ta 
odločitev, vključno z informacijami o
poteku sodelovanja javnosti;

(b) po pregledu okoljskega poročila ter 
pripomb in mnenj zadevne javnosti glavne 
razloge in ugotovitve, na katerih temelji ta 
odločitev, vključno z informacijami o tem, 
kako je bil ustrezno upoštevan potek
sodelovanja javnosti;

Or. en

Obrazložitev

Člen 6(8) Aarhuške konvencije določa, da je treba ustrezno upoštevati izid postopka 
sodelovanja javnosti. Predlagamo prevzem terminologije iz konvencije tako, da se doda izraz 
„ustrezno“, s čimer se direktiva uskladi s konvencijo.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Države članice se lahko tudi odločijo, 
da dajo javnosti na voljo informacije iz 
odstavka 1, ko pristojni organ zaključi 
svojo presojo vplivov projekta na okolje.“

„3. Države članice dajo javnosti na voljo 
informacije iz odstavka 1, ko pristojni 
organ zaključi svojo presojo vplivov 
projekta na okolje.“

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi uskladitve z odstavkom 1 člena 9.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9 – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Člen 9 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 3: (b) dodata se odstavka 3 in 4:

„4. Javnost lahko sproži postopek 
pravnega izpodbijanja, med drugim lahko 
vloži prošnjo za sodno prepoved v zvezi z 
odločitvijo o soglasju za izvedbo, tako da 
sproži sodni postopek v treh mesecih od 
uradnega sklepa, ki ga je izdal pristojni 
organ.“

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne določa pravnega varstva, kot to zahteva Aarhuška konvencija. Namen 
predloga spremembe je obravnavati to šibko točko ter določiti ustrezno obdobje, v katerem 
lahko javnost začne pravno izpodbijanje, obenem pa zagotoviti, da se projekti z odločitvijo o 
soglasju za izvedbo ne morejo začeti pred iztekom roka za pravno izpodbijanje.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2011/92/EU
Člen 12 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 12a se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [OPOCE 
vnese datum začetka veljavnosti te 
direktive].

2. Pooblastilo iz člena 12a se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od [OPOCE 
vnese datum začetka veljavnosti te 
direktive]. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred iztekom petletnega obdobja. 
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Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se v zakonodajnih aktih 
„izrecno opredelijo cilji, vsebina, področje uporabe in trajanje pooblastila“. Namen je druge 
institucije EU obvestiti o sprejetju in rezultatu delegiranih aktov.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Priloga - točka - 1 (novo)
Direktiva 2011/92/EU
Priloga I – točka 14 a in b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi I se dodata naslednja odstavka:
„14a. Raziskovanje, ocena in pridobivanje 
nafte in/ali zemeljskega plina, ujetega v 
plinonosnih slojih skrilavca ali drugih 
sedimentnih skalnih tvorbah, ki so enako 
ali manj propustne in porozne, ne glede 
na pridobljeno količino.
14b. Raziskovanje in pridobivanje 
zemeljskega plina iz premogovnih slojev, 
ne glede na pridobljeno količino.“

Or. en

Obrazložitev

Posebnosti pridobivanja plina iz skrilavca so pomembno vprašanje, ki ga zaenkrat direktiva o 
PVO ne obravnava dovolj natančno in zaradi katerega se za te dejavnosti opravi 
problematična nesistematična in neobvezna PVO pred vsakim novim projektom. Ta predlog 
spremembe sledi priporočilom Odbora za peticije, ki poziva, da je treba za vse nove 
nekonvencionalne projekte v zvezi z nafto in zemeljskim plinom opraviti sistematično PVO. To 
je dodano v Prilogi I, na podlagi člena 4(1) direktive o PVO, ki določa, da je ocena obvezna 
za nekatere projekte, omenjene v Prilogi I.
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Priloga - točka 1
Direktiva 2011/92/EU
Priloga II. A – odstavek 1 –točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opis lokacije projekta, zlasti v zvezi z 
okoljsko občutljivostjo geografskih 
območij, ki bodo najverjetneje prizadeta.

(b) opis lokacije projekta in neposredne 
okolice, zlasti v zvezi z okoljsko 
občutljivostjo geografskih območij, ki 
bodo najverjetneje prizadeta.

Or. en

Obrazložitev

Da se vključi opis fizičnega okolja v okolici projekta.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Priloga - točka 1
Direktiva 2011/92/EU
Priloga II. A – odstavek 3 –točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uporabe naravnih virov, zlasti prsti, 
zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti, 
vključno s hidromorfološkimi 
spremembami.

(b) uporabe naravnih virov, zlasti prsti, 
zemljišč, vode, zraka in biotske 
raznovrstnosti, vključno s 
hidromorfološkimi spremembami.

Or. en

Obrazložitev

Med naravne vire je treba vključiti tudi zrak.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga III – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, 
prsti, vode in biotske raznovrstnosti, 
vključno s hidromorfološkimi 
spremembami;

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, 
prsti, vode, zraka in biotske raznovrstnosti, 
vključno s hidromorfološkimi 
spremembami.

Or. en

Obrazložitev

Med naravne vire je treba vključiti tudi zrak.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga III – odstavek 2 – točka c - točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) obalna območja; (ii) obalna območja in morsko okolje;

Or. en

Obrazložitev

Čeprav obalna območja zajemajo povezavo med morskimi in kopenskimi deli, je pomembno 
dodati „morsko okolje“.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga III – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) neposredno okolico.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je dodati pododstavek (d), v katerem se opiše neposredna okolica projekta.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega 
projekta, vključno, kadar je ustrezno, z 
njegovo površino, rabo vode in zahtevami 
glede rabe zemljišča med gradnjo in 
obratovanjem;

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega 
projekta, vključno, kadar je ustrezno, z 
njegovo površino, rabo vode, energijo in 
zahtevami glede rabe zemljišča med 
gradnjo in obratovanjem;

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi energijo.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih 
procesov, na primer narave in količine 
materialov, energije in naravnih virov 
(vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in 
biotsko raznovrstnostjo);

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih
procesov, na primer narave in količine 
materialov, energije in naravnih virov 
(vključno z vodo, zrakom, zemljiščem, 
prstjo in biotsko raznovrstnostjo);

Or. en

Obrazložitev

Med naravne vire je treba vključiti tudi zrak.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obstoja projekta; (a) obstoja, razgradnje, gradnje in 
delovanja projekta;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi uskladitve z novo določbo v členu 2.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja odpadkov,

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja ter predelave 
odpadkov,

Or. en

Obrazložitev

Pri predelavi odpadkov gre za uporabo odpadkov, da se nadomestijo druge snovi, ki niso 
odpadki, da se doseže ugoden izid na okolju prijazen način.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 5 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno 
dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali 
katastrof);

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno 
dediščino ali okolje (npr. zaradi naravnih 
nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, ali 
katastrof);

Or. en

Obrazložitev

Navedba, da lahko nekatere nesreče povzroči tudi človek.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s 
tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s 
tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč, gozdarstva in 
porabe energije pri projektu;

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi energijo.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Priloga - točka 2
Direktiva 2011/92/EU
Priloga IV – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Opis predvidenih ukrepov za 
preprečevanje, zmanjševanje in, kjer je 
mogoče, izravnavanje vseh pomembnih 
škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, 

7. Opis predvidenih ukrepov predvsem za 
preprečevanje, nato pa za zmanjševanje in, 
kjer je mogoče in kot zadnja možnost, 
izravnavanje vseh pomembnih škodljivih 
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kadar je primerno, kakršne koli predlagane 
ureditve za spremljanje, vključno s 
pripravo analize škodljivih vplivov na 
okolje po projektu. Ta opis mora razložiti 
obseg, v katerem se pomembni škodljivi 
vplivi zmanjšajo ali izravnajo in bi moral 
zajemati fazo gradnje in obratovanja.

vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je 
primerno, kakršne koli predlagane ureditve 
za spremljanje, vključno s pripravo analize 
škodljivih vplivov na okolje po projektu. 
Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se 
pomembni škodljivi vplivi zmanjšajo ali 
izravnajo in bi moral zajemati fazo gradnje 
in obratovanja.

Or. en

Obrazložitev

PVO od nosilca projekta zahteva opis glavnih ukrepov za to, da se preprečijo, zmanjšajo in, 
kjer je mogoče, izravnajo pomembni škodljivi vplivi. V tem predlogu spremembe smo okrepili 
razčlenjenost po pomembnosti, saj je poudarjeno preprečevanje, izravnavanje pa je navedeno 
le kot zadnja možnost.


