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10.9.2013 A7-0277/109 

Predlog spremembe  109 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
v imenu skupine PPE 
 
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 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 8 Člen 8 

1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se 
upoštevajo rezultati posvetovanj in 
informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 
7. V ta namen vsebuje odločitev o 
dodelitvi soglasja za izvedbo naslednje 
informacije: 

1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se 
ustrezno upoštevajo in podrobno 
ovrednotijo rezultati posvetovanj in 
informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 
7. Ko je sprejeta odločitev o dodelitvi ali 
zavrnitvi soglasja za izvedbo, pristojni 
organ ali organi v skladu z ustreznimi 
postopki o tem obvestijo zadevno javnost 
ter dajo javnosti na voljo naslednje 
informacije: 

(a) okoljsko presojo pristojnega organa iz 
člena 3 in okoljske pogoje, priložene 
odločitvi, vključno z opisom glavnih 
ukrepov, da bi se izognili, zmanjšali in po 
možnosti izravnali pomembne škodljive 
vplive; 

(a) rezultate okoljske presoje pristojnega 
organa iz člena 3, vključno s povzetkom 
pripomb in mnenj, prejetih na podlagi 
členov 6 in 7, in okoljske pogoje, priložene 
odločitvi, vključno z opisom glavnih 
ukrepov, da bi preprečili, zmanjšali in po 
možnosti izravnali pomembne škodljive 
vplive; 

(b) glavne razloge za izbiro projekta, kot 
je bil sprejet, glede na druge alternativne 
možnosti, ki pridejo v poštev, vključno z 
verjetnimi spremembami obstoječega 
stanja okolja brez izvajanja projekta 
(osnovni scenarij); 

(b) povzetek glavnih alternativ, ki jih je 
proučil nosilec projekta, in navedba 
glavnih razlogov za izbiro ob upoštevanju 
vplivov na okolje. 

(c) povzetek pripomb, prejetih v skladu s 
členoma 6 in 7; 

črtano 
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(d) izjavo, ki povzema, kako so bila 
okoljska vprašanja vključena v soglasje za 
izvedbo in kako so bili rezultati 
posvetovanj in informacije, zbrane v 
skladu s členi 5, 6 in 7, vključeni ali 
drugače obravnavani. 
 

(d) izjavo, ki povzema, kako so bila 
okoljska vprašanja vključena v soglasje za 
izvedbo in kako so bili okoljsko poročilo, 
rezultati posvetovanj in informacije, zbrane 
v skladu s členi 5, 6 in 7, vključeni ali 
drugače obravnavani. 

Pristojni organ za projekte, ki bodo 
verjetno imeli pomembne škodljive 
čezmejne vplive, zagotovi informacije o 
neupoštevanju pripomb, ki so jih poslale 
prizadete države članice med posvetovanji, 
opravljenimi v skladu s členom 7. 

Pristojni organ za projekte, ki bodo 
verjetno imeli pomembne škodljive 
čezmejne vplive, zagotovi informacije o 
neupoštevanju pripomb, ki so jih poslale 
prizadete države članice med posvetovanji, 
opravljenimi v skladu s členom 7. 

2. Če se na podlagi posvetovanj in 
informacij, zbranih v skladu s členi 5, 6 in 
7, sklene, da bo imel projekt pomembne 
škodljive vplive na okolje, pristojni organ 
čim prej in v tesnem sodelovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta preveri, 
ali je treba okoljsko poročilo iz člena 5(1) 
pregledati in spremeniti projekt, da se 
prepreči ali zmanjša te škodljive vplive, in 
ali so potrebni dodatni blažilni ali 
kompenzacijski ukrepi. 
 

2. Pristojni organ čim prej in po 
posvetovanju z organi iz člena 6(1) in 
nosilcem projekta preveri, ali je treba 
zavrniti soglasje za izvedbo oziroma ali je 
treba okoljsko poročilo iz člena 5(1) 
pregledati in spremeniti projekt, da se 
prepreči ali zmanjša te škodljive vplive, in 
ali so na podlagi ustrezne zakonodaje 
potrebni dodatni blažilni ali 
kompenzacijski ukrepi 

Če se pristojni organ odloči, da izda 
soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje 
za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje 
pomembnih škodljivih vplivov na okolje, 
da se oceni izvajanje in pričakovana 
učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih 
ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi 
škodljivi vplivi. 

Če se pristojni organ odloči, da izda 
soglasje za izvedbo, na podlagi ustrezne 
zakonodaje zagotovi, da soglasje za 
izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje 
pomembnih škodljivih vplivov na okolje. 

Vrsta parametrov, ki jih je treba 
spremljati, in trajanje spremljanja, 
morajo biti sorazmerni z naravo, lokacijo 
in velikostjo predlaganega projekta ter 
pomenom njegovega vpliva na okolje. 

 

Po potrebi se lahko uporabijo obstoječe 
ureditve spremljanja, ki izhajajo iz druge 
zakonodaje Unije. 

 

  

3. Kadar se vse potrebne informacije, 
zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7, predložijo 
pristojnemu organu, po potrebi vključno s 

3. Kadar se vse potrebne informacije, 
zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7, predložijo 
pristojnemu organu, po potrebi vključno s 
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posebnimi presojami, ki se zahtevajo v 
skladu z drugo zakonodajo Unije, in se 
posvetovanja iz členov 6 in 7 zaključijo, 
pristojni organ v treh mesecih zaključi 
svojo presojo vpliva projekta na okolje. 

posebnimi presojami, ki se zahtevajo v 
skladu z drugo zakonodajo Unije, in se 
posvetovanja iz členov 6 in 7 zaključijo, 
pristojni organ zaključi svojo presojo 
vpliva projekta na okolje v roku, ki ga 
določi država članica in ki ne presega 90 
dni. 

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in 
obseg predlaganega projekta lahko 
pristojni organ ta rok podaljša za dodatne 3 
mesece; v tem primeru pristojni organ 
nosilca projekta obvesti o razlogih, ki 
utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko 
se pričakuje njegova odločitev. 

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in 
obseg predlaganega projekta lahko 
pristojni organ ta rok izjemoma podaljša za 
obdobje, ki ga določi država članica in ki 
ne presega 90 dni; v tem primeru pristojni 
organ nosilca projekta pisno obvesti o 
razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o 
datumu, ko se pričakuje njegova odločitev. 

4. Pred sprejetjem odločitve o izdaji ali 
zavrnitvi soglasja za izvedbo pristojni 
organ preveri, ali so informacije v 
okoljskem poročilu iz člena 5(1) 
posodobljene, zlasti glede predvidenih 
ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje 
in, kjer je mogoče, izravnavanje vseh 
pomembnih škodljivih vplivov.“ 

črtano 

 __________ 
* UL L 312, 22.11.2008, str. 3. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Predlog spremembe  110 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
v imenu skupine PPE 
 
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 po datumu 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, v kolikor 
nosilec projekta zaprosi, da se presoja 
vplivov njegovih dejavnosti na okolje 
nadaljuje v skladu s spremenjenimi 
določbami. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Predlog spremembe  111 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
v imenu skupine PPE 
 
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 – točka -1 (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga I 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Priloga I se spremeni: 

 (a) naslov se nadomesti z naslednjim: 

 „PROJEKTI IZ ČLENA 4(1) 
(PROJEKTI, ZA KATERE JE 
OBVEZNA PRESOJA VPLIVOV NA 
OKOLJE)“ 

 (c) v odstavku 7 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim: 

 „(a) Gradnja daljinskih železniških prog 
in letališč [...];“ 

 (d) v odstavku 7 se vstavi naslednja točka: 

 „(aa) vzpostavitev prihodnih in odhodnih 
zračnih poti letališč od izstopa iz omrežja 
prog oziroma do vstopa vanj;“ 

 (e) vstavita se naslednji točki (14a) in 
(14b): 

 „14a. Raziskovanje, ocena in črpanje 
nafte in/ali zemeljskega plina, ujetega v 
plinonosnih slojih skrilavca ali drugih 
sedimentnih skalnih tvorbah, ki so enako 
ali manj propustne in porozne, ne glede 
na izčrpano količino.  

 14b. Raziskovanje in črpanje zemeljskega 
plina iz nahajališč premoga, ne glede na 



 

AM\1002583SL.doc  PE515.950v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

izčrpano količino.  

 (f) odstavek 19 se nadomesti z naslednjim: 

 „19. Kamnolomi in dnevni kopi, kjer 
površina kopa presega 25 hektarov, 
rudniki zlata, ki uporabljajo postopke na 
osnovi cianida, ali izkopavanje šote, kjer 
površina kopa presega 150 hektarov.“ 

 (g) odstavek 20 se nadomesti z 
naslednjim: 

 „20. Gradnja, preoblikovanje ali razširitev 
nadzemnih, podzemnih ali kombiniranih 
nadzemnih in podzemnih elektrovodov 
in/ali nadgradnja takih elektrovodov z 
napetostjo 220 kV ali več in dolžino več 
kot 15 km ter gradnja in/ali 
preoblikovanje povezanih postaj 
(transformatorskih postaj, pretvorniških 
postaj in prehodnih postaj nadzemno-
podzemnega tipa in obratno).“  

 (h) doda se naslednja točka 24a: 

 „24a. Tematski parki in igrišča za golf, 
načrtovani na območjih pomanjkanja 
vode ali območjih, kjer je prisotno veliko 
tveganje dezertifikacije ali suše.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Predlog spremembe  112 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
v imenu skupine PPE 
 
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 – točka -1 (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga I 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Priloga I se spremeni: 

 (a) naslov se nadomesti z naslednjim: 

 „PROJEKTI IZ ČLENA 4(1) 
(PROJEKTI, ZA KATERE JE 
OBVEZNA PRESOJA VPLIVOV NA 
OKOLJE)“ 

 (c) v odstavku 7 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim: 

 „(a) Gradnja daljinskih železniških prog 
in letališč [...];“ 

 (d) v odstavku 7 se vstavi naslednja točka: 

 „(aa) vzpostavitev prihodnih in odhodnih 
zračnih poti letališč od izstopa iz omrežja 
prog oziroma do vstopa vanj;“ 

 (e) vstavita se naslednji točki (14a) in 
(14b): 

  

 „14a. Pridobivanje nafte in/ali 
zemeljskega plina v komercialne namene 
iz plasti skrilavcev ali drugih sedimentnih 
kamnin, ki so enako ali manj prepustne in 
porozne, kjer načrpana količina presega 
500 ton na dan oziroma 500.000 kubičnih 
metrov na dan.  
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14b. Pridobivanje zemeljskega plina iz 
nahajališč premoga, pri čemer količina 
presega 500.000 kubičnih metrov na dan, 
razen pridobivanja iz varnostnih razlogov. 

 (f) odstavek 19 se nadomesti z naslednjim: 

 „19. Kamnolomi in dnevni kopi, kjer 
površina kopa presega 25 hektarov, 
rudniki zlata, ki uporabljajo postopke na 
osnovi cianida, ali izkopavanje šote, kjer 
površina kopa presega 150 hektarov.“ 

 (g) odstavek 20 se nadomesti z 
naslednjim: 

 „20. Gradnja, preoblikovanje ali razširitev 
nadzemnih, podzemnih ali kombiniranih 
nadzemnih in podzemnih elektrovodov 
in/ali nadgradnja takih elektrovodov z 
napetostjo 220 kV ali več in dolžino več 
kot 15 km ter gradnja in/ali 
preoblikovanje povezanih postaj 
(transformatorskih postaj, pretvorniških 
postaj in prehodnih postaj nadzemno-
podzemnega tipa in obratno).“  

 (h) doda se naslednja točka 24a: 

 „24a. Tematski parki in igrišča za golf, 
načrtovani na območjih pomanjkanja 
vode ali območjih, kjer je prisotno veliko 
tveganje dezertifikacije ali suše.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Predlog spremembe  113 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
v imenu skupine PPE 
 
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 – točka 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga IV 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 5(1) 

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 5(1) (INFORMACIJE, KI JIH 
MORA NOSILEC PROJEKTA NAVESTI 
V OKOLJSKEM POROČILU) 

1. Opis projekta, ki vključuje zlasti: 1. Opis projekta, ki vključuje zlasti: 

 (-a) opis lokacije projekta; 

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega 
projekta, vključno, kadar je ustrezno, z 
njegovo površino, rabo vode in zahtevami 
glede rabe zemljišča med gradnjo in 
obratovanjem; 

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega 
projekta, vključno, kadar je ustrezno, z 
njegovo podpovršinsko plastjo, rabo vode 
in zahtevami glede rabe zemljišča med 
gradnjo, obratovanjem in, kjer je to 
ustrezno, rušenjem; 

  

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih 
procesov, na primer narave in količine 
materialov, energije in naravnih virov 
(vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in 
biotsko raznovrstnostjo); 

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih 
procesov, na primer narave in količine 
materialov, energije in naravnih virov 
(vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in 
biotsko raznovrstnostjo); 

(c) oceno vrste in količine pričakovanih 
ostankov in emisij (onesnaženje vode, 
zraka ter tal in podtalja, hrup, vibracije, 
osvetljevanje, toplota, sevanje itn.), ki so 
posledica obratovanja predlaganega 
projekta. 

(c) oceno vrste in količine pričakovanih 
ostankov in emisij (onesnaženje vode, 
zraka ter tal in podtalja, hrup, vibracije, 
osvetljevanje, toplota, sevanje itn.), ki so 
posledica obratovanja predlaganega 
projekta. 

2. Opis tehničnih, lokacijskih ali drugih 2. Opis tehničnih, lokacijskih ali drugih 
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vidikov (npr. v smislu zasnove projekta, 
tehnične zmogljivosti, velikosti in obsega) 
alternativnih možnosti, ki pridejo v poštev, 
vključno z identifikacijo tistih, ki na 
okolje najmanj vplivajo, in navedba 
glavnih razlogov za izbiro ob upoštevanju 
vplivov na okolje. 

vidikov (npr. v smislu zasnove projekta, 
tehnične zmogljivosti, velikosti in obsega) 
razumnih alternativnih možnosti, ki jih 
upošteva nosilec projekta in ki so ustrezne 
za predlagani projekt in njegove 
značilnosti, kar omogoča primerjalno 
oceno trajnosti alternativnih možnosti 
glede na njihove pomembne vplive na 
okolje, in navedba glavnih razlogov za 
izbiro. 

3. Opis ustreznih vidikov obstoječega 
stanja okolja ter verjeten nadaljnji razvoj 
brez izvajanja projekta (osnovni scenarij). 
Ta opis mora zajemati vse obstoječe 
okoljske probleme, ki se nanašajo na 
projekt, zlasti tiste, ki se nanašajo na katera 
koli območja posebnega okoljskega 
pomena in uporabo naravnih virov. 

3. Opis ustreznih vidikov trenutnega stanja 
okolja. Ta opis mora zajemati vse 
obstoječe okoljske probleme, ki se 
nanašajo na projekt, zlasti tiste, ki se 
nanašajo na katera koli območja posebnega 
okoljskega pomena in uporabo naravnih 
virov. 
 

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), vodo (količina in 
kakovost), zrak, podnebne dejavnike, 
podnebje (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. 

5. Opis verjetnih pomembnih vplivov 
predlaganega projekta na okolje, ki so med 
drugim posledica: 

5. Opis verjetnih pomembnih vplivov 
predlaganega projekta na okolje, ki so med 
drugim posledica: 
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(a) obstoja projekta; (a) obstoja projekta; 

(b) uporabe naravnih virov, zlasti 
zemljišča, prsti, vode, biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ki 
jih zagotavlja, v čim večji meri glede na 
razpoložljivost teh virov tudi v luči 
spreminjajočih se podnebnih razmer; 

(b) uporabe naravnih virov, zlasti 
zemljišča, prsti, vode in biotske 
raznovrstnosti, vključno z rastlinskimi in 
živalskimi vrstami; 

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja odpadkov, 

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja odpadkov, 

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno 
dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali 
katastrof); 

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno 
dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali 
katastrof), ki se razumno štejejo za 
značilne za ta tip projekta; 

(e) kumulacije vplivov z drugimi projekti 
in dejavnostmi; 

črtano 

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s 
tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva; 

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s 
tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva; 

(g) tehnologije in snovi, ki se uporabljajo; (g) tehnologije in snovi, ki se uporabljajo; 

(h) hidromorfološke spremembe. (h) hidromorfoloških sprememb. 

Opis verjetnih pomembnih vplivov bi 
moral zajemati neposredne vplive in vse 
posredne, sekundarne, kumulativne, 
čezmejne, kratko-, srednje- in dolgoročne, 
trajne in začasne, pozitivne in negativne 
vplive projekta. Pri tem opisu je treba 
upoštevati cilje varstva okolja, ki so 
določeni na ravni EU ali držav članic in so 
del projekta. 

Opis verjetnih pomembnih vplivov bi 
moral zajemati neposredne vplive in vse 
posredne, sekundarne, kumulativne, 
čezmejne, kratko-, srednje- in dolgoročne, 
trajne in začasne, pozitivne in negativne 
vplive projekta. Pri tem opisu je treba 
upoštevati cilje varstva okolja, ki so 
določeni na ravni Unije ali držav članic in 
so del projekta. 

6. Opis metod napovedovanja, ki se 
uporabljajo za presojo vplivov na okolje iz 
točke 5, ter navedba glavnih vključenih 
negotovostih in njihov vpliv na ocene 
vplivov ter izbor najprimernejše možnosti. 

6. Opis metod napovedovanja, ki se 
uporabljajo za presojo vplivov na okolje iz 
točke 5, ter navedba glavnih vključenih 
negotovostih in njihov vpliv na ocene 
vplivov ter izbor najprimernejše možnosti. 

7. Opis predvidenih ukrepov za 
preprečevanje, zmanjševanje in, kjer je 
mogoče, izravnavanje vseh pomembnih 
škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, 
kadar je primerno, kakršne koli predlagane 
ureditve za spremljanje, vključno s 
pripravo analize škodljivih vplivov na 
okolje po projektu. Ta opis mora razložiti 

7. Opis predvidenih ukrepov, namenjenih 
predvsem za preprečevanje in 
zmanjševanje, kot zadnjo možnost pa za 
izravnavanje vseh pomembnih škodljivih 
vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je 
primerno, kakršne koli predlagane ureditve 
za spremljanje, vključno s pripravo analize 
škodljivih vplivov na okolje po projektu. 
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obseg, v katerem se pomembni škodljivi 
vplivi zmanjšajo ali izravnajo in bi moral 
zajemati fazo gradnje in obratovanja. 

Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se 
pomembni škodljivi vplivi preprečijo, 
zmanjšajo ali izravnajo in bi moral 
zajemati fazo gradnje in obratovanja. 

8. Ocena tveganja za naravne katastrofe in 
katastrofe, ki jih povzroči človek, in 
nevarnost nesreč, za katere bi bil projekt 
lahko ranljiv, in, kadar je primerno, opis 
predvidenih ukrepov za preprečevanje teh 
tveganj, ter ukrepi v zvezi s 
pripravljenostjo in odzivom na izredne 
razmere (npr. ukrepi, ki se zahtevajo v 
skladu z Direktivo 96/82/ES, kakor je bila 
spremenjena). 

8. Ocena tveganja za verjetne naravne 
katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči 
človek, in nevarnost nesreč, za katere bi bil 
projekt lahko ranljiv, in, kadar je primerno, 
opis predvidenih ukrepov za preprečevanje 
teh tveganj, ter ukrepi v zvezi s 
pripravljenostjo in odzivom na izredne 
razmere. 

9. Netehnični povzetek informacij, 
pripravljenih po zgornjih točkah. 

9. Netehnični povzetek informacij, 
pripravljenih po zgornjih točkah. 

10. Navedba morebitnih težav (tehničnih 
pomanjkljivosti ali pomanjkanja znanja), 
na katere je naletel nosilec projekta pri 
zbiranju zahtevanih informacij in virov, ki 
se uporabljajo za opise in presoje, ter 
navedba glavnih negotovostih in njihovem 
vplivu na ocene vplivov in izbiro 
najprimernejše možnosti.“ 

10. Navedba morebitnih težav (tehničnih 
pomanjkljivosti ali pomanjkanja znanja), 
na katere je naletel nosilec projekta pri 
zbiranju zahtevanih informacij in virov, ki 
se uporabljajo za opise in presoje, ter 
navedba glavnih negotovostih in njihovem 
vplivu na ocene vplivov in izbiro 
najprimernejše možnosti.“ 

Or. en 

 
 


