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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie

Smernica 2011/92/EÚ (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) obsahuje 
požiadavku týkajúcu sa posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade projektov, 
ktoré budú mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, a to ešte pred ich 
schválením.
Hoci bola smernica od prijatia v roku 1985 niekoľkokrát zmenená, nezmenila sa v dostatočnej 
miere na to, aby zohľadňovala neustále zmeny v politickom, právnom a technickom kontexte.  
Počas uplynulých 25 rokov sa Európska únia rozšírila a rovnako vzrástol aj rozsah 
a závažnosť problémov v oblasti životného prostredia, ktorými sa treba zaoberať, ako aj 
množstvo významných infraštruktúrnych projektov na úrovni EÚ (napríklad cezhraničné 
projekty v oblasti energetiky alebo dopravy). S cieľom reagovať na tieto zmeny návrh na 
zmenu smernice prináša dôležité nové aktualizácie legislatívneho rámca tým, že rieši 
nedostatky postupu overovania, kvalitu a analýzu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
a riziká nesúladu v rámci procesu posudzovania. V neposlednom rade ponecháva možnosť 
neuplatňovať smernicu na projekty, ktoré slúžia výlučne na účely národnej alebo civilnej 
ochrany.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje zmeny smernice navrhované Komisiou, keďže je presvedčený, že 
vzhľadom na cezhraničnú povahu problémov týkajúcich sa životného prostredia (napríklad 
zmena klímy či riziká katastrof) a niektorých ďalších projektov sú nevyhnutné opatrenia na 
európskej úrovni, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky a pridaná hodnota v porovnaní s 
jednotlivými vnútroštátnymi opatreniami. Domnieva sa však, že niektoré aspekty smernice by 
sa mohli ďalej zlepšiť prostredníctvom niekoľkých drobných zmien. Tieto zmeny by zahŕňali 
zdôraznenie vplyvu, ktorý môže mať proces environmentálneho hodnotenia na ochranu 
historického dedičstva alebo na cestovný ruch, a uznanie osobitnej povahy cezhraničných 
projektov, ktoré sú také kľúčové pre európsku dopravnú politiku, na rozdiel od projektov 
s cezhraničným vplyvom. Spravodajca sa nazdáva, že len týmto rozlíšením možno zabezpečiť 
maximálnu koordináciu opatrení s cieľom splniť prísne lehoty a očakávania početných 
verejných a súkromných zainteresovaných strán. V záujme posilnenia jednotnosti európskeho 
právneho rámca napokon spravodajca navrhuje niekoľko drobných úprav s cieľom dosiahnuť 
súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa usmernení o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-
T).

Toto stanovisko sa odzrkadľuje aj v uvedených pozmeňujúcich návrhoch:
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 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 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21 a) Mali by sa prijať všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa 
projekty vykonávali v súlade s príslušnými 
pravidlami a postupmi Únie 
a vnútroštátnymi predpismi a postupmi, 
najmä v súlade s právnymi predpismi 
Únie týkajúcimi sa životného prostredia, 
ochrany klímy, bezpečnosti, bezpečnostnej 
ochrany, hospodárskej súťaže, štátnej 
pomoci, verejného obstarávania, 
verejného zdravia a dostupnosti.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21 b) Zúčastnené členské štáty a susedné 
krajiny by mali v prípade cezhraničných 
projektov prijať všetky opatrenia potrebné 
na zabezpečenie spolupráce príslušných 
kompetentných orgánov s cieľom 
spoločne poskytnúť integrované 
a jednotné cezhraničné posudzovanie 
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vplyvov na životné prostredie už od 
počiatočnej fázy plánovania v súlade 
s platnými právnymi predpismi týkajúcimi 
sa spolufinancovania EÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Jedným z cieľov Aarhuského 
dohovoru, ktorý EÚ podpísala a 
transponovala do práva EÚ, je zaručenie 
práva verejnosti na účasť v rozhodovaní v 
otázkach týkajúcich sa životného 
prostredia. Preto by sa mala táto účasť 
vrátane účasti asociácií, organizácií a 
skupín, najmä mimovládnych organizácií 
propagujúcich ochranu životného 
prostredia, naďalej podporovať. Mali by 
sa posilniť prvky smernice v oblasti 
projektov cezhraničnej dopravy, pričom sa 
využijú existujúce štruktúry rozvoja 
dopravných koridorov a nástroje na 
identifikáciu prípadného vplyvu na 
životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24 a) Členské štáty a ďalší navrhovatelia 
projektov by mali zaistiť, aby sa 
posúdenia cezhraničných projektov 
vykonávali efektívne a bez zbytočných 
odkladov.
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Pozmeňujúci návrh 5

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g a) „cezhraničný úsek“ znamená úsek, 
ktorým sa zabezpečuje kontinuita projektu 
spoločného záujmu medzi najbližšími 
mestskými uzlami na oboch stranách 
hranice dvoch členských štátov alebo 
medzi členským štátom a susednou 
krajinou.

Odôvodnenie

S cieľom uviesť túto smernicu do súladu s dohovorom Espoo a novým nariadením TEN-T sú 
potrebné rovnaké znenie a vymedzenia.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/ES
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 
neuplatňovať túto smernicu na projekty 
slúžiace výlučne na účely národnej alebo 
civilnej ochrany alebo ochrany 
historického dedičstva v súlade 
s klasifikáciou príslušných orgánov 
členského štátu, ak sa domnievajú, že 
takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé 
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účinky na tieto účely.

Odôvodnenie

Historické dedičstvo je dôležitou súčasťou kolektívnej identity, a preto by mala existovať 
možnosť vyňať projekty zamerané na jeho ochranu z uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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.

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.

Odôvodnenie

V projektoch TEN-T zahŕňajú hlavné koridory kľúčové cezhraničné projekty, kde sa musí 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) vykonávať dôsledne a musia sa plniť 
požiadavky platných právnych predpisov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/ES
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu 
klímy;

(b) územie, pôdu, vodu a vzduch;
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Odôvodnenie

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 – bod ea (nový).)

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) hmotný majetok, kultúrne dedičstvo 
a krajinu

(c) hmotný majetok, kultúrne a historické
dedičstvo a krajinu;

Odôvodnenie

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 – ods. 3.)

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/ES
Článok 3 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb. cestovný ruch, pokiaľ aktivity v oblasti 
cestovného ruchu vo výraznej miere 
ovplyvňujú miestne a regionálne 
hospodárstvo;

Odôvodnenie

Vykonávanie niektorých projektov môže mať negatívny vplyv na aktivity v oblasti cestovného 
ruchu, ktoré môžu následne nepriaznivo ovplyvňovať hospodárstvo členských štátov, najmä 
vtedy, ak hospodárstvo členského štátu vo výraznej miere závisí od cestovného ruchu.

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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.“

Pre projekty uvedené v prílohe II, 
predloženým na preskúmanie každého 
jednotlivého prípadu podľa článku 4 ods. 
2, 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.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) environmentálne prvky uvedené 
v článku 3, ktoré budú pravdepodobne 
významne ovplyvnené;

(e) prvky uvedené v článku 3, ktoré budú 
pravdepodobne významne ovplyvnené;

Odôvodnenie

Rozsah a úroveň podrobností informácií v environmentálnej správe by nemali byť obmedzené 
iba na environmentálne prvky.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/ES
Článok 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dopĺňa sa tento článok 5a (nový): 
(5 a) Zúčastnené členské štáty a susedné 
krajiny prijmú v prípade cezhraničných 
projektov všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie spolupráce príslušných 
kompetentných orgánov s cieľom 
spoločne poskytnúť integrované 
a jednotné cezhraničné posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie už od 
počiatočnej fázy plánovania v súlade 
s platnými právnymi predpismi týkajúcimi 
sa spolufinancovania EÚ.
V prípade dopravných projektov európskej 
dopravnej siete sa potenciálny vplyv na 
sieť Natura 2000 určí systémom Komisie 
TENTec a softvérom Natura 2000, 
prípadne inými alternatívami.

Odôvodnenie

V prípade projektov dopravnej infraštruktúry by sa mali spoločne využívať IT nástroje RTE-T 
a Natura 2000 s cieľom zabrániť prípadným problémov v počiatočnej fáze.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2011/92/ES
Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade cezhraničných projektov 
spoločného záujmu v oblasti dopravy, 
ktoré patria do jedného z koridorov 
uvedených v prílohe I k nariadeniu, 
ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame 
Európu, sa členské štáty zapájajú do 
koordinácie verejných konzultácií. 
Koordinátor zabezpečuje, aby sa 
uskutočnil rozsiahly postup verejnej 
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konzultácie so všetkými zainteresovanými 
stranami a občianskou spoločnosťou 
počas plánovania novej infraštruktúry. V 
každom prípade môže koordinátor 
navrhnúť spôsob vývoja plánu koridoru a 
realizovať ho vyváženým spôsobom.

Odôvodnenie

Pri verejných konzultáciách by sa mali využívať koordinátori koridorov transeurópskej 
dopravnej siete s cieľom identifikovať prípadné problémy, ktoré môžu vzniknúť už v 
počiatočnej fáze pričom sa zohľadní zvýšená náročnosť cezhraničných projektov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 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:

Odôvodnenie

V článku 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru sa vyžaduje, aby sa riadne zohľadnili výsledky 
procesu účasti verejnosti: Menej presvedčivá požiadavka podľa súčasnej smernice na 
zabezpečenie toho, aby rozhodnutie príslušného orgánu „bralo do úvahy” proces verejnej 
účasti preto nie je v súlade s požiadavkami Aarhuského dohovoru.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
Článok 8 – odsek 1– pododsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 súhrn pripomienok prijatých podľa 
článkov 6 a 7;

súhrn otázok vznesených podľa článkov 6 
a 7;

Odôvodnenie

Písmená c) a d) poskytnú navrhovateľovi a verejnosti potrebnú informáciu o tom, ako viedli 
zistenia environmentálneho posudzovania (ktoré vykonal navrhovateľ), odpovede konzultácií 
a iné príslušné záležitosti príslušný orgán k rozhodnutiu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/ES
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 a 
zjednodušiť nápravné opatrenia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby monitorovanie zahŕňalo fázu výstavby aj fázu prevádzky, ktoré sú 
pri realizácii dopravných projektov veľmi dôležité.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
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Smernica 2011/92/ES
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. Tieto zistenia sa predkladajú 
príslušnému orgánu a zverejňujú sa.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty sprístupnia informácie
uvedené v odseku 1 verejnosti, keď 
príslušný orgán ukončí svoje posudzovanie 
vplyvov projektu na životné prostredie.“

Odôvodnenie

Súlad s čl. 9 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
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Smernica 2011/92/ES
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, ktoré 
sa týkajú výberových kritérií uvedených 
v prílohe III a informácií uvedených 
v prílohách II.A a IV s cieľom prispôsobiť 
ich vedeckému a technologickému 
pokroku.

Komisia je v súlade s článkom 12b 
oprávnená prijímať delegované akty, ktoré 
sa týkajú podrobností o výberových 
kritériách a nie dopĺňania výberových 
kritérií uvedených v prílohe III 
a informácií uvedených v prílohách II.A 
a IV s cieľom prispôsobiť ich vedeckému 
a technologickému pokroku.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2011/92/ES
Článok 12b – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 1
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Smernica 2011/92/ES
Príloha II – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Je potrebné začleniť aj vzduch ako prírodný zdroj.

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 využívanie prírodných zdrojov, najmä 
pôdy, krajiny, vody a biodiverzity vrátane 
hydromorfologických zmien;

využívanie prírodných zdrojov, najmä 
pôdy, krajiny, vody, vzduchu
a biodiverzity vrátane 
hydromorfologických zmien;

Odôvodnenie

Je potrebné začleniť aj vzduch ako prírodný zdroj.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
Smernica 2011/92/ES
Príloha III – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 riziká pre ľudské zdravie (napr. z dôvodu riziká pre ľudské zdravie (napr. z dôvodu 
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znečistenia vody alebo ovzdušia); znečistenia vody alebo ovzdušia a hluku 
vrátane vibrácií);

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
Smernica 2011/92/ES
Príloha III – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 povahu vplyvu; povahu vplyvu vrátane počtu vytvorených 
pracovných miest;
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