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10.9.2013 A7-0277/93 

Predlog spremembe  93 
Jens Rohde, Andrea Zanoni 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. če je pristojni organ izvedel vse 
elemente presoje vpliva na okolje v skladu 
z določbami te direktive, se lahko o 
dodelitvi soglasja za izvedbo odloča tudi s 
sprejetjem posebnega zakona nacionalne 
zakonodaje. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/94 

Predlog spremembe  94 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) doda se naslednji odstavek: 

 "4a. ta direktiva se ne uporablja za 
sheme, oblikovane v skladu z dovoljenjem, 
izdanim v skladu z Direktivo št. 
2010/75/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, ali sheme, ki so potrebne za 
izvajanje ukrepov za preprečevanje ali 
popravo okoljske škode v skladu z 
Direktivo št. 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Predlog spremembe  95 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog Direktive 
Člen 1 – točka 6 – točka (–a) (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) v odstavku 3 se doda naslednji 
pododstavek: 

 „Zahteve za dostop do informacij iz tega 
odstavka se obravnavajo v skladu s 
členi 3, 4 in 5 Direktive št. 2003/4/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Predlog spremembe  96 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog Direktive 
Člen 1 – točka 6 – točka (a a) (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 6 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-aa) odstavek 4 se nadomesti z 
naslednjim: 

 "4. Zadevna javnost dobi zgodnje in 
učinkovite priložnosti sodelovanja v 
postopkih okoljskega odločanja v skladu s 
členom 2(2) prek stikov s pristojnim 
organom ali organi. Slednji so med 
procesom odločanja dolžni poročati o 
pripombah in mnenjih, ki jih je javnost 
upravičena izraziti, ko so pred odločitvijo 
o prošnji za soglasje za izvedbo odprte vse 
možnosti.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Predlog spremembe  97 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog Direktive 
Člen 1 – točka 9 a (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 11 – odstavek 3  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
(9a) Člen 11(3) se nadomesti z 
naslednjim: 

 
„3. Kaj predstavlja zadosten interes in 
kršitev pravice, določijo države članice 
skladno s ciljem omogočiti zadevni 
javnosti širok dostop do pravnega varstva. 
S tem ciljem se interes katere koli 
nevladne organizacije, ki izpolnjuje 
zahteve iz člena 1(2) in ki: 

 
(a) ima pisarno na ozemlju, ki ga zadevajo 
odločitve, dejanja ali opustitve, ki so 
predmet določb iz člena 6 ter 

 
(b) izpolnjuje zahteve nacionalne 
zakonodaje, 

 
šteje za zadostnega za namen točke (a) 
odstavka 1 tega člena. Za take 
organizacije se šteje, da imajo pravice, ki 
so lahko kršene, za namen točke (b) 
odstavka 1 tega člena.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Predlog spremembe  98 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se odstavek 3: črtano 

"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.“ 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/99 

Predlog spremembe  99 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog Direktive 
Člen 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za projekte, za katere je bila zahteva za 
soglasje za izvedbo uvedena pred datumom 
iz prvega pododstavka člena 2(1) in za 
katere presoja vplivov na okolje ni bila 
dokončana pred tem datumom, veljajo 
obveznosti iz členov 3 do 11 
Direktive 2011/92/EU, kakor je bila 
spremenjena s to direktivo. 

Za projekte, za katere je bila zahteva za 
soglasje za izvedbo uvedena pred datumom 
iz prvega pododstavka člena 2(1), ne 
veljajo obveznosti iz členov 3 do 11 
Direktive 2011/92/EU, kakor je bila 
spremenjena s to direktivo. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/100 

Predlog spremembe  100 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog Direktive 
Priloga 1– točka 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga III – odstavek 1 – točka (g)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) vplive projekta na podnebne 
spremembe (v smislu emisij toplogrednih 
plinov, vključno s tistimi, ki izhajajo iz 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva), 
prispevek projekta k izboljšani odpornosti 
in vplive podnebnih sprememb na projekt 
(npr. če je projekt skladen s podnebnimi 
spremembami); 

(g) vplive projekta na podnebje (v smislu 
verjetnih emisij toplogrednih plinov, 
vključno s tistimi, ki izhajajo iz spremembe 
rabe zemljišč in gozdarstva); 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Predlog spremembe  101 
Giancarlo Scottà 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog Direktive 
Priloga 1– točka 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga IV – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Opis okoljskih vidikov, na katere bo 
predlagani projekt verjetno pomembno 
vplival, ki zajemajo zlasti prebivalstvo, 
zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve, ki 
jih zagotavlja, zemljišče (izkoriščeno 
zemljišče), prst (organske snovi, erozija, 
zbijanje tal, pozidava), voda (količina in 
kakovost), zrak, podnebni dejavniki, 
podnebne spremembe (emisije 
toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki 
so posledica rabe zemljišč, spremembe 
rabe zemljišč in gozdarstva, možnosti 
ublažitve, vplivi, pomembni za 
prilagajanje, če projekt upošteva tveganja, 
povezana s podnebnimi spremembami), 
materialna sredstva, kulturno dediščino, 
vključno z arhitekturno in arheološko 
dediščino, krajino; takšen opis mora 
vključevati medsebojni odnos med 
zgornjimi dejavniki ter izpostavljenost, 
ranljivost in odpornost zgoraj navedenih 
dejavnikov za tveganja z naravnimi 
katastrofami in katastrofami, ki jih 
povzroči človek. 

4. Opis okoljskih dejavnikov, na katere bo 
predlagani projekt verjetno pomembno 
vplival, ki zajemajo zlasti prebivalstvo, 
zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, biotsko 
raznovrstnost, zemljišče (izkoriščeno 
zemljišče), prst (organske snovi, erozija, 
zbijanje tal, pozidava), voda (količina in 
kakovost), zrak, podnebni dejavniki, 
podnebje (verjetne emisije toplogrednih 
plinov, vključno s tistimi, ki so posledica 
rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 
gozdarstva), materialna sredstva (vključno 
z negativnimi vplivi na vrednost 
nepremičnin zaradi slabšanja okoljskih 
dejavnikov), kulturno dediščino, vključno z 
arhitekturno in arheološko dediščino, 
krajino; takšen opis mora vključevati 
medsebojni odnos med zgornjimi dejavniki 
ter izpostavljenost, ranljivost in odpornost 
zgoraj navedenih dejavnikov za tveganja z 
naravnimi katastrofami in katastrofami, ki 
jih povzroči človek. 

Or. en 
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