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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Direktyvoje 2011/92/ES (Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva) reikalaujama, kad 
prieš suteikiant leidimą vykdyti projektus, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai, būtų 
atliktas tų projektų poveikio aplinkai vertinimas.
Nors nuo 1985 m., kai buvo priimta ši direktyva, ji keletą kartų iš dalies keista, direktyva 
nepakeista pakankamai, kad joje būtų perteikti politiniame, teisiniame ir techniniame 
kontekste vykstantys pokyčiai. Per pastaruosius 25 metus Europos Sąjunga išsiplėtė; kartu 
padidėjo spręstinų aplinkos klausimų apimtis ir svarba, taip pat stambių ES masto 
infrastruktūros projektų (pvz., tarpvalstybinių projektų energetikos ar transporto srityse) 
skaičius. Siekiant reaguoti į šiuos pokyčius, pasiūlyme dėl dalinio direktyvos pakeitimo 
siūloma į teisės aktų sistemą įtraukti naujus svarbius atnaujinimus: spręsti atrankos 
procedūros, poveikio aplinkai vertinimo kokybės ir analizės trūkumų, taip pat nenuoseklaus 
vertinimo proceso rizikos klausimus. Pagaliau paliekama galimybė netaikyti šios direktyvos 
projektams, kurių vienintelis tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į civilines avarijas.

Nuomonės referento nuomonė

Nuomonės referentas pritaria Komisijos siūlomiems direktyvos pakeitimams, nes, jo 
įsitikinimu, dėl to, kad aplinkos klausimai (pvz., klimato kaita, nelaimių pavojus) ir kai kurie 
projektai yra tarpvalstybinio pobūdžio, būtina imtis veiksmų ES lygmeniu – taip galima 
užtikrinti vienodas sąlygas ir papildomą naudą palyginti su atvejais, kai veikiama atskirai 
nacionaliniu lygmeniu. Vis dėlto jis mano, kad tam tikrus direktyvos aspektus būtų galima dar 
labiau patobulinti atlikus keletą nedidelių patikslinimų. Šie patikslinimai apima didesnį 
dėmesį poveikiui, kurį aplinkos vertinimo procesas gali daryti istorinio paveldo ar turizmo 
apsaugai, ir specifinio tarpvalstybinių projektų, kurie, kitaip nei tarpvalstybinį poveikį 
darantys projektai, nepaprastai svarbūs Europos transporto politikai, pobūdžio pripažinimas.
Jo nuomone, tik taip skiriant projektus galima užtikrinti maksimalų veiksmų koordinavimą, 
siekiant laikytis dažnai griežtų terminų ir išpildyti daugybės viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalų lūkesčius. Galiausiai, norint, kad Europos teisinė sistema būtų 
nuoseklesnė, nuomonės referentas siūlo keletą nedidelių suderinimų atsižvelgiant į teisės 
aktus dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių.

Ši nuomonė perteikta toliau pateiktuose pakeitimuose.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) turėtų būti imtasi visų būtinų 
priemonių ir užtikrinta, kad projektai 
būtų vykdomi laikantis atitinkamų 
Sąjungos ir nacionalinių taisyklių bei 
procedūrų, pirmiausia Sąjungos teisės 
aktų dėl aplinkos, klimato apsaugos, 
saugos, saugumo, konkurencijos, 
valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, 
visuomenės sveikatos ir prieinamumo;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) kalbant apie tarpvalstybinius 
projektus, valstybės narės ir susijusios 
kaimyninės šalys turėtų imtis visų 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
atitinkamos kompetentingos valdžios 
institucijos bendradarbiautų ir, 
vadovaudamosi taikomais teisės aktais dėl 
ES bendro finansavimo, ankstyvuoju 
planavimo etapu kartu parengtų vieną 
integruotą ir nuoseklų tarpvalstybinį 
poveikio aplinkai vertinimą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) vienas iš Orhuso konvencijos, kurią 
ES yra ratifikavusi ir perkėlusi į ES teisę, 
tikslų – užtikrinti visuomenei teisę 
dalyvauti priimant sprendimus su aplinka 
susijusiais klausimais. Todėl šis 
dalyvavimas, įskaitant asociacijų, 
organizacijų ir grupių, ypač saugoti 
aplinką skatinančių nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimą, turėtų būti 
puoselėjamas toliau. Šios direktyvos 
elementai taip pat turėtų būti stiprinami 
vykdant tarpvalstybinius transporto 
projektus – naudojantis esamomis 
transporto koridorių vystymo struktūromis 
ir galimo poveikio aplinkai nustatymo 
priemonėmis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) valstybės narės ir kiti projektų 
vykdytojai turėtų užtikrinti, kad tokie 
tarpvalstybinių projektų vertinimai būtų 
atliekami veiksmingai, vengiant 
nereikalingo delsimo;

Pakeitimas 5

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

ga) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, 
kurioje užtikrinamas bendros svarbos 
projekto, vykdomo tarp artimiausių miesto 
transporto mazgų abiejose dviejų 
valstybių narių sienos pusėse arba tarp 
valstybės narės ir kaimyninės šalies, 
tęstinumas;

Pagrindimas

Siekiant, kad ši direktyva labiau atitiktų Espo konvenciją ir naująjį TEN-T reglamentą, 
būtinos tokios pat formuluotes ir apibrėžtys.

Pakeitimas6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali, jei taip numato 
nacionalinės teisės aktai, kiekvienu 
konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios 
direktyvos projektams, kurių vienintelis 
tikslas – nacionalinė gynyba, atsakas į 
civilines avarijas arba istorinio paveldo, 
kurį tokiu yra įvardijusi valstybės narės 
kompetentinga institucija, apsauga, jei jos 
mano, kad toks taikymas turėtų neigiamą 
poveikį siekiant tų tikslų.

Pagrindimas

Istorinis paveldas – svarbi kolektyvinės tapatybės dalis; dėl to turėtų būti įmanoma šios 
direktyvos netaikyti projektams, kuriais siekiama jį apsaugoti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
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Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Projektams, įskaitant tarpvalstybinį 
poveikį darančius projektus, kurių 
poveikis aplinkai turi būti įvertintas ir 
pagal šią direktyvą, ir pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus, taikomos suderintos ar 
bendros procedūros, atitinkančios visus 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus.

Pagrindimas

TEN-T projektų atveju pagrindiniai koridoriai apima svarbiausius tarpvalstybinius projektus, 
kai poveikio aplinkai vertinimai turi būti atliekami kruopščiai laikantis visų galiojančių ES 
teisės aktų reikalavimų.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
klimato kaitai;

b) žemei, dirvožemiui, vandeniui ir orui;

Pagrindimas

(Žr. 3 straipsnio ea punkto (naujas) pakeitimą.)

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) materialinėms vertybėms, kultūros 
paveldui ir kraštovaizdžiui;

c) materialinėms vertybėms, kultūros ir 
istorijos paveldui ir kraštovaizdžiui;

Pagrindimas

(Žr. 1 straipsnio 3 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnio e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb. turizmui, kai turizmo veikla daro 
didelį poveikį vietos ir regionų 
ekonomikai;

Pagrindimas

Kai kurių projektų įgyvendinimas gali daryti neigiamą poveikį turizmo veiklai, o tai, savo 
ruožtu, gali pakenkti valstybių narių ekonomikai, ypač kai valstybės narės ekonomika 
daugiausia priklauso nuo turizmo.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

II priede išvardytų projektų, pagal 
4 straipsnio 2 dalį pateiktų individualiai 
patikrai, atveju užsakovas pateikia 
informaciją apie projekto charakteristikas, 
jo galimą poveikį aplinkai ir priemones, 
kurių numatoma imtis siekiant išvengti 
reikšmingo poveikio ir jį sumažinti. 
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Išsamus pateiktinos informacijos sąrašas 
nustatytas II.A priede.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 3 straipsnyje nurodytas aplinkos
savybes, kurios gali būti reikšmingai 
paveiktos;

e) 3 straipsnyje nurodytas savybes, kurios 
gali būti reikšmingai paveiktos;

Pagrindimas

Aplinkos ataskaitoje pateikiamos informacijos apimtis ir išsamumas neturėtų būti susiję vien 
su aplinkos savybėmis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrašomas šis 5a straipsnis (naujas): 
5a. Kalbant apie tarpvalstybinius 
projektus, valstybės narės ir susijusios 
kaimyninės šalys imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad atitinkamos
kompetentingos valdžios institucijos 
bendradarbiautų ir, vadovaudamosi 
taikomais teisės aktais dėl ES bendro 
finansavimo, ankstyvuoju planavimo 
etapu kartu parengtų vieną integruotą ir 
nuoseklų tarpvalstybinį poveikio aplinkai 
vertinimą.
Europos transporto tinklo transporto 
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projektų atveju naudojantis Komisijos 
sistema „TENTec“ ir tinklo 
„Natura 2000“ programine įranga 
nustatomas potencialus poveikis tinklui 
„Natura 2000“ ir galimos alternatyvos.

Pagrindimas

Transporto infrastruktūros projektų atveju turėtų būti bendrai naudojamasi TEN-T ir tinklo 
„Natura 2000“ IT priemonėmis, siekiant ankstyvuoju etapu išvengti galimų problemų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyva 2011/92/ES
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinių bendros svarbos 
transporto projektų, įtrauktų į vieną iš 
koridorių, nurodytų reglamento, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, I priede, atveju valstybės narės 
dalyvauja koordinuojant su viešomis 
konsultacijomis susijusį darbą. 
Koordinatorius užtikrina, kad planuojant 
naują infrastruktūrą būtų rengiamos 
išsamios viešos konsultacijos su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir pilietine 
visuomene. Bet kuriuo atveju, 
koordinatorius gali siūlyti, kaip nuosekliai 
parengti ir įgyvendinti koridoriaus planą.

Pagrindimas

Rengiant viešas konsultacijas turėtų būti naudojamasi transeuropinio transporto tinklo 
koordinatoriais, kad bet kokios galimos potencialios problemos būtų įvardytos ankstyvuoju 
etapu, atsižvelgiant į papildomus su tarpvalstybiniais projektais susijusius sunkumus.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Orhuso konvencijos 6 straipsnio 8 dalyje reikalaujama deramai atsižvelgti į visuomenės 
dalyvavimo procedūros rezultatus. Todėl pagal šiuo metu galiojančią direktyvą nustatytas ne 
toks įtikinamas reikalavimas užtikrinti, kad kompetentinga institucija, priimdama sprendimą 
atsižvelgtų į visuomenės dalyvavimo procedūrą, neatitinka Orhuso konvencijos reikalavimų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų
santrauka;

pagal 6 ir 7 straipsnius iškeltų klausimų
santrauka;

Pagrindimas

Pastraipose c ir d bus pateikta informacija, būtina vykdytojui ir visuomenei informuoti apie 
tai, kaip vykdytojo atlikto poveikio aplinkai vertinimo išvados, konsultacijų rezultatai ir kiti 
svarbūs klausimai paveikė kompetentingos institucijos sprendimą.
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad stebėjimas taip pat apimtų statybos ir eksploatavimo etapus, kurie 
labai svarbūs įgyvendinant transporto projektus.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Siekiama užtikrinti, kad stebėjimas taip pat apimtų statybos ir eksploatavimo etapus, jo 
išvados būtų pateiktos kompetentingai institucijai, o rezultatai paskelbti viešai.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Suderinama su 9 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
12b straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl III priede išvardytų atrankos kriterijų ir 
dėl II.A bei IV prieduose nurodytos 
informacijos, kad juos būtų galima 
suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
12b straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl detalizavimo, o ne III priede išvardytų 
atrankos kriterijų papildymo ir dėl II.A bei 
IV prieduose nurodytos informacijos, kad 
juos būtų galima suderinti su mokslo ir 
technikos pažanga.
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo [Europos 
Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti 
šios direktyvos įsigaliojimo datą]. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II a priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Oras taip pat turi būti įtrauktas kaip gamtos išteklius.
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Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Oras taip pat turi būti įtrauktas kaip gamtos išteklius.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 riziką žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens 
ar oro užterštumo);

riziką žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens 
ar oro užterštumo ir triukšmo, įskaitant 
vibracijas);

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 poveikio pobūdį; poveikio pobūdį, įskaitant sukurtų darbo 
vietų skaičių;



AD\940225LT.doc 17/17 PE510.526v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas

Nuorodos COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
19.11.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
18.4.2013

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Joseph Cuschieri
9.4.2013

Svarstymas komitete 29.5.2013

Priėmimo data 18.6.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

34
4
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, 
Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo 
Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian 
Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, 
Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles 
Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


