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Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na 
inwestycję moŜe równieŜ zostać podjęta 
poprzez przyjęcie specjalnego aktu 
ustawodawstwa krajowego, pod 
warunkiem Ŝe właściwy organ 
przeprowadził wszystkie elementy oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ca) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „4a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsięwzięć 
ustanowionych w ramach pozwolenia 
udzielonego zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE lub niezbędnych w celu 
wdroŜenia środków zapobiegania lub 
zaradzania szkodom wyrządzanym 
środowisku naturalnemu zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2004/35/WE.” 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-a) w ust. 3 dodaje się akapit w 
brzmieniu: 

 „śądania dostępu do informacji, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
naleŜy rozpatrywać zgodnie z art. 3, 4 i 5 
dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.” 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a a (nowa) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-aa) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Zainteresowana społeczność, dzięki 
utrzymywanym stosunkom z właściwym 
organem lub z właściwymi organami, 
otrzymuje wczesne i skuteczne moŜliwości 
udziału w procedurach podejmowania 
decyzji dotyczących środowiska, o których 
mowa w art. 2 ust. 2. Podczas procesu 
decyzyjnego właściwy organ lub właściwe 
organy mają obowiązek poinformować o 
uwagach i opiniach, które zainteresowana 
społeczność ma prawo wyrazić, kiedy 
wszystkie opcje są jeszcze dostępne, zanim 
podjęta zostanie decyzja w sprawie 
wniosku o zezwolenie na inwestycję.” 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 
(9a) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Państwa członkowskie ustalają, co 
stanowi wystarczający interes lub 
naruszenie prawa, zgodnie z celem 
udzielenia zainteresowanej społeczności 
szerokiego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. W tym celu interes 
wszelkich organizacji pozarządowych 
spełniających wymogi, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, które: 

 
a) prowadzą działalność na terytorium, 
którego dotyczą decyzje, działania lub 
zaniechania objęte art. 6 oraz 

 
b) spełniają wymogi prawa krajowego, 

 
uwaŜa się za wystarczający do celów ust. 1 
lit. a) niniejszego artykułu. Takie 
organizacje uwaŜa się równieŜ za mające 
prawa, które mogą zostać naruszone, do 
celów ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.” 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 9 – litera b 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreślony 

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

 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 

wniosek o zezwolenie na inwestycję został 

złoŜony przed datą, o której mowa w art. 2 

ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 
oddziaływania na środowisko nie 
zakończyła się przed tą datą, podlegają 
wymogom określonym w art. 3-11 

dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 

niniejszą dyrektywą. 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 

wniosek o zezwolenie na inwestycję został 

złoŜony przed datą, o której mowa w art. 2 

ust. 1 akapit pierwszy, nie podlegają 
wymogom określonym w art. 3–11 

dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 

niniejszą dyrektywą. 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik III – ustęp 1 – litera g  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 

zmianę klimatu (pod względem emisji 

gazów cieplarnianych, w tym związanych z 

uŜytkowaniem gruntów, ze zmianą 

uŜytkowania gruntów i leśnictwem), 

wkładu przedsięwzięcia w poprawę 
odporności oraz wpływu zmiany klimatu 
na przedsięwzięcie (np. czy 
przedsięwzięcie jest zaprojektowane z 
uwzględnieniem zmieniająych się 
warunków klimatycznych); 

g) oddziaływania przedsięwzięcia na 

klimat (pod względem prawdopodobnej 
ilości emisji gazów cieplarnianych, w tym 

związanych z uŜytkowaniem gruntów, ze 

zmianą uŜytkowania gruntów i 

leśnictwem); 

Or. en 
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Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik IV – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Opis aspektów środowiska, na które 
moŜe w znaczący sposób oddziaływać 

proponowane przedsięwzięcie, 

uwzględniający w szczególności: 

zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 

róŜnorodność biologiczną i funkcje 
ekosystemu, które ona zapewnia, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 

organiczna, erozja, zagęszczenie, 

zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę 
klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w 
tym związane z uŜytkowaniem gruntów, ze 

zmianą uŜytkowania gruntów i leśnictwem, 
moŜliwości łagodzenia, skutki związane z 
modyfikacją, jeŜeli w przedsięwzięciu 
uwzględni się zagroŜenia związane ze 
zmianą klimatu) dobra materialne, 

dziedzictwo kulturowe, w tym 

architektoniczne i archeologiczne, 

krajobraz; opis taki powinien obejmować 

wzajemne oddziaływanie między 

powyŜszymi aspektami, a takŜe naraŜenie, 

podatność i odporność tych aspektów na 

zagroŜenia związane z klęskami 

Ŝywiołowymi i katastrofami 

spowodowanymi przez człowieka. 

4. Opis czynników środowiska, na które 
moŜe w znaczący sposób oddziaływać 

proponowane przedsięwzięcie, 

uwzględniający w szczególności: 

zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, 

róŜnorodność biologiczną, grunty 
(zajmowanie gruntów), glebę (materia 

organiczna, erozja, zagęszczenie, 

zasklepianie), wodę (ilość i jakość), 
powietrze, czynniki klimatyczne, klimat 
(prawdopodobna ilość emisji gazów 
cieplarnianych, w tym związane z 

uŜytkowaniem gruntów, ze zmianą 

uŜytkowania gruntów i leśnictwem) dobra 

materialne (w tym negatywny wpływ na 
wartość nieruchomości wynikający z 
pogorszenia się stanu środowiska), 
dziedzictwo kulturowe, w tym 

architektoniczne i archeologiczne, 

krajobraz; opis taki powinien obejmować 

wzajemne oddziaływanie między 

powyŜszymi aspektami, a takŜe naraŜenie, 

podatność i odporność tych aspektów na 

zagroŜenia związane z klęskami 

Ŝywiołowymi i katastrofami 

spowodowanymi przez człowieka. 
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