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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Dyrektywa 2011/92/UE (dyrektywa OOŚ) zawiera wymóg przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko przed wydaniem zezwolenia na realizację przedsięwzięć 
mogących mieć na nie znaczący wpływ.
Pomimo że dyrektywa ta była zmieniana wiele razy od czasu jej przyjęcia w 1985 r., zmiany 
te nie były na tyle znaczące, aby odzwierciedlić bieżące przemiany w kontekście 
politycznym, prawnym i technicznym.  W ostatnich dwudziestu pięciu latach Unia 
Europejska rozrosła się, wzrosły także zakres i waga problemów związanych ze 
środowiskiem oraz liczba dużych projektów infrastrukturalnych o skali unijnej (np. projektów 
transgranicznych w dziedzinie energii lub transportu). Aby odpowiedzieć na te przemiany, 
wniosek dotyczący zmiany dyrektywy przewiduje szeroko zakrojoną aktualizację ram 
legislacyjnych poprzez uzupełnienie braków w procedurze preselekcji, w jakości i w analizie 
oceny oddziaływania na środowisko oraz wyeliminowanie zagrożeń wynikających z 
niespójności w procesie oceny. Wniosek ten przewiduje także możliwość niestosowania 
dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną.

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera zaproponowane przez Komisję zmiany w dyrektywie, gdyż uważa, że 
ze względu na transgraniczny charakter kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym (np. 
zmiana klimatu, zagrożenie katastrofami naturalnymi) i niektórych przedsięwzięć, działania 
na poziomie UE są niezbędne do zapewnienia równych warunków działalności oraz do 
stworzenia wartości dodanej w porównaniu do indywidualnych działań krajowych. Jednakże 
uważa on, że niektóre aspekty tej dyrektywy mogłyby zostać udoskonalone w jeszcze 
większym stopniu dzięki wprowadzeniu kilku drobnych poprawek. Dotyczą one m.in. 
podkreślenia wpływu, jaki ocena oddziaływania na środowisko może mieć na ochronę 
dziedzictwa historycznego lub na turystykę, oraz uznania specjalnego charakteru 
przedsięwzięć transgranicznych, tak istotnych dla europejskiej polityki transportowej, w 
odróżnieniu do przedsięwzięć niosących transgraniczne skutki. Zdaniem sprawozdawcy 
jedynie dzięki wprowadzeniu tego rozróżnienia możliwe będzie zapewnienie maksymalnej 
koordynacji działań, aby dotrzymać terminów, często rygorystycznych, oraz wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom wielu zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych. Sprawozdawca 
proponuje także drobne zmiany w celu dostosowania dyrektywy do przepisów w sprawie 
wytycznych TEN-T z myślą o uspójnieniu europejskich ram legislacyjnych.

Poglądy te zostały odzwierciedlone w poniższych poprawkach.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Należy podjąć wszelkie niezbędne 
środki w celu zagwarantowania realizacji 
przedsięwzięć zgodnie z odpowiednimi 
unijnymi i krajowymi przepisami oraz 
procedurami, w szczególności z unijnymi 
przepisami dotyczącymi środowiska, 
ochrony klimatu, bezpieczeństwa, 
ochrony, konkurencji, pomocy państwa, 
zamówień publicznych, zdrowia
publicznego i dostępności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) W odniesieniu do przedsięwzięć 
transgranicznych zainteresowane państwa 
członkowskie przyjmują środki niezbędne 
do zapewnienia współpracy odnośnych 
właściwych organów w celu wspólnego 
dokonania zintegrowanej i spójnej oceny 
oddziaływania na środowisko, począwszy 
od wczesnego etapu planowania, zgodnie 
z obowiązującym prawodawstwem w 
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sprawie unijnego współfinansowania.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Jednym z celów konwencji z 
Aarhus, ratyfikowanej przez UE i 
przetransponowanej do jej własnych 
przepisów, jest cel zapewnienia prawa 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji w kwestiach związanych z ochroną 
środowiska. Dlatego też należy zwiększyć 
udział społeczeństwa, w tym stowarzyszeń, 
organizacji i grup, a w szczególności 
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz ochrony środowiska. Należy 
także umocnić elementy niniejszej 
dyrektywy dotyczące przedsięwzięć 
transgranicznych w dziedzinie transportu, 
w związku z czym należy wykorzystać 
istniejące struktury rozwoju korytarzy 
transportowych oraz narzędzia 
pozwalające zidentyfikować ich 
potencjalny wpływ na środowisko.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Państwa członkowskie i inni 
promotorzy projektów dopilnowują, aby te 
oceny projektów transgranicznych były 
przeprowadzane skutecznie, bez zbędnych 
opóźnień.
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Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między najbliższymi 
węzłami miejskimi po obu stronach 
granicy między dwoma państwami 
członkowskimi lub między państwem 
członkowskim a państwem sąsiadującym;

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia większej spójności tej dyrektywy z konwencją z Espoo oraz z nowym 
rozporządzeniem TEN-T, należy posłużyć się tymi samymi sformułowaniami i definicjami.

Poprawka6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w konkretnych przypadkach, 
jeżeli tak przewidziano na mocy prawa 
krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 
dyrektywy do przedsięwzięć mających 
jako jedyny cel obronę narodową lub 
obronę cywilną bądź ochronę dziedzictwa 
historycznego, sklasyfikowanego jako 
takie przez właściwe ograny państw 
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członkowskich, jeżeli uważają, że takie 
zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 
na te cele.

Uzasadnienie

Dziedzictwo historyczne stanowi ważną część zbiorowej tożsamości i z tej przyczyny powinna 
istnieć możliwość wyłączenia z zakresu tej dyrektywy przedsięwzięć służących ochronie tego 
dziedzictwa.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązek przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko wynika 
jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z 
innych przepisów unijnych, podlega
skoordynowanym lub wspólnym 
procedurom zgodnym z wymogami 
odpowiednich przepisów unijnych.

Przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia 
mające skutki transgraniczne, w
przypadku których obowiązek 
przeprowadzenia ocen oddziaływania na 
środowisko wynika jednocześnie z 
niniejszej dyrektywy i z innych przepisów 
unijnych, podlegają skoordynowanym lub 
wspólnym procedurom zgodnym ze 
wszystkimi wymogami odpowiednich 
przepisów unijnych.

Uzasadnienie

W projektach TEN-T główne korytarze obejmują kluczowe transgraniczne projekty, w ramach 
których OOŚ musi zostać przeprowadzona dokładnie, tak aby spełniała wszystkie wymogi 
zawarte w istniejących przepisach UE.

Poprawka 8

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

b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany 
klimatu;

b) gruntów, gleb, wód i powietrza;

Uzasadnienie

(Zob. poprawka do art. 3 lit. ea) (nowa))

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i 
krajobrazu

c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury, 
dziedzictwa historycznego i krajobrazu;

Uzasadnienie

(Zob. poprawka do art. 1 ust. 3)

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) turystyki, jeżeli działalność turystyczna 
ma znaczny wpływ na gospodarkę lokalną 
i regionalną;

Uzasadnienie

Realizacja niektórych przedsięwzięć może być szkodliwa dla działalności turystycznej, co z 
kolei może mieć szkodliwy wpływ na gospodarkę państw członkowskich, zwłaszcza wówczas, 
gdy gospodarka danego państwa członkowskiego opiera się w dużej mierze na turystyce.
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II, 
podlegających indywidualnemu 
rozpatrywaniu, zgodnie z art. 4 ust. 2,
wykonawca podaje informacje o cechach 
przedsięwzięcia, jego potencjalnym 
oddziaływaniu na środowisko oraz 
środkach przewidzianych w celu 
uniknięcia lub ograniczenia znaczących 
skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 
które należy podać znajduje się w 
załączniku II.A.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) aspekty środowiska, o których mowa w 
art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć 
znaczący wpływ;

e) aspekty, o których mowa w art. 3, na 
które przedsięwzięcie może mieć znaczący 
wpływ;

Uzasadnienie

Zakres i poziom szczegółowości informacji w sprawozdaniach dotyczących środowiska nie 
powinny ograniczać się wyłącznie do aspektów środowiskowych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5



PE510.526v02-00 10/17 AD\940225PL.doc

PL

Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się art. 5 a (nowy) w brzmieniu: 
5 a. W odniesieniu do przedsięwzięć 
transgranicznych zainteresowane państwa 
członkowskie i kraje z nimi sąsiadujące 
przyjmują środki niezbędne do 
zapewnienia współpracy odnośnych 
właściwych organów w celu wspólnego 
dokonania zintegrowanej i spójnej oceny 
transgranicznych skutków 
środowiskowych, począwszy od wczesnego 
etapu planowania, zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem w 
sprawie unijnego współfinansowania.
W przypadku przedsięwzięć w ramach 
europejskiej sieci transportowej należy 
określić możliwe skutki dla sieci Natura 
2000 przy wykorzystaniu systemu TENtec 
i programu Natura 2000 Komisji oraz 
innych możliwości.

Uzasadnienie

W przypadku przedsięwzięć w dziedzinie transportu należy wykorzystać instrumenty 
informatyczne TEN-T i programu Natura 2000, aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych 
problemów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przedsięwzięć 
transgranicznych w dziedzinie transportu 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, dotyczących jednego z 
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korytarzy wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, państwa 
członkowskie powinny być włączone w 
koordynację prac w zakresie konsultacji
publicznych.  Koordynator dba o to, by 
planowanie nowej infrastruktury 
wywierającej skutki na środowisko 
naturalne odbywało się przy zapewnieniu 
obszernych konsultacji publicznych ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami i 
ze społeczeństwem obywatelskim. W
każdym przypadku może on 
zaproponować wskazanie rozwiązań 
dotyczących opracowania planu korytarza 
i jego harmonijnej realizacji.

Uzasadnienie

Należy włączyć koordynatorów korytarzy w ramach sieci transeuropejskiej w prace w 
zakresie konsultacji publicznych, tak by określić na wczesnym etapie potencjalne problemy, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych trudności, jakie występują w przypadku 
przedsięwzięć transgranicznych.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

W art. 6 ust. 8 konwencji z Aarhus wymaga się, aby rezultaty uzyskane w wyniku udziału 
społeczeństwa były należycie uwzględniane: Mniej surowe wymaganie przewidziane w 
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obecnie obowiązującej dyrektywie stanowi, że w decyzji podejmowanej przez właściwy organ 
„są uwzględniane” rezultaty uzyskane w wyniku udziału społeczeństwa, co nie jest zgodne z 
wymogami konwencji z Aarhus.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

streszczenie opinii otrzymanych na 
podstawie art. 6 i 7;

streszczenie kwestii poruszonych na 
podstawie art. 6 i 7;

Uzasadnienie

Litery c) i d) zapewnią niezbędne informacje, dzięki którym wykonawca i społeczeństwo 
zostaną poinformowani o tym, w jaki sposób ustalenia dokonane w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko (przeprowadzonej przez wykonawcę), uwagi w ramach 
konsultacji i inne istotne kwestie doprowadziły do podjęcia danej decyzji przez właściwy 
organ.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

kompensujących oraz zidentyfikować 
wszelkie nieprzewidziane niekorzystne 
skutki, a także ułatwić podjęcie działań 
naprawczych.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji 
i jest właściwe dla celów wdrażania projektów w dziedzinie transportu.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

W celu dostosowania do art. 9 ust. 1.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących kryteriów 
wyboru wymienionych w załączniku III 
oraz informacji, o których mowa w 
załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego i 
technicznego.

Zgodnie z art. 12b Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących
uszczegółowienia, a nie uzupełnienia
kryteriów wyboru wymienionych w 
załączniku III oraz informacji, o których 
mowa w załącznikach II.A i IV, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego i 
technicznego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 b – ustęp 2 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wśród zasobów naturalnych ująć należy także powietrze.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wśród zasobów naturalnych ująć należy także powietrze.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza);

zagrożeń dla zdrowia ludzkiego (np. z 
powodu zanieczyszczenia wody lub 
powietrza oraz hałasu, w tym wibracji);

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 charakteru oddziaływania; Charakteru oddziaływania, w tym liczby 
stworzonych miejsc pracy;
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