
 

AM\1005256PL.doc  PE515.950v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

2.10.2013 A7-0277/127 

Poprawka  127 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

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 4 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) w art. 4 wprowadza się następujące 

zmiany: 

(4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

(a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „Artykuł 4 

 1. Z zastrzeŜeniem art. 2 ust. 4 

przedsięwzięcia wymienione w załączniku 

I podlegają ocenie zgodnie z art. 5—10. 

 2. Z zastrzeŜeniem art. 2 ust. 4, w 

odniesieniu do przedsięwzięć 

wymienionych w załączniku II państwa 

członkowskie ustalają, czy przedsięwzięcie 

podlega ocenie zgodnie z art. 5—10. 

Państwa członkowskie dokonują tego 

ustalenia za pomocą: 

 a) badania indywidualnego; 

 lub 

 b) progów lub kryteriów ustalonych przez 

państwa członkowskie. 

 Państwa członkowskie mogą postanowić o 

stosowaniu obydwu procedur, o których 

mowa w lit. a) i b). 

„3. W przypadku przedsięwzięć 

wymienionych w załączniku II wykonawca 

podaje informacje o cechach 

przedsięwzięcia, jego potencjalnym 

oddziaływaniu na środowisko oraz 

3. W przypadku przedsięwzięć 

wymienionych w załączniku II wykonawca 

podaje informacje zbiorcze o cechach 

przedsięwzięcia, jego potencjalnym 

oddziaływaniu na środowisko oraz 
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środkach przewidzianych w celu 

uniknięcia lub ograniczenia znaczących 

skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 

które naleŜy podać znajduje się w 

załączniku II.A. 

środkach przewidzianych w celu 

uniknięcia lub ograniczenia znaczących 

skutków. Szczegółowy wykaz informacji, 

które naleŜy podać znajduje się w 

załączniku II.A. Ilość informacji, których 

ma dostarczyć wykonawca, ogranicza się 

do minimum i do najwaŜniejszych 

zagadnień pozwalających właściwemu 

organowi na podjęcie decyzji zgodnie z 

ust. 2. 

4. W przypadku przeprowadzenia badania 

indywidualnego lub ustalania progów lub 

kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 

bierze pod uwagę kryteria wyboru 

związane z cechami lub lokalizacją 

przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 

oddziaływaniem na środowisko. 

Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, 

które naleŜy stosować znajduje się w 

załączniku III.”; 

4. W przypadku przeprowadzenia badania 

indywidualnego lub ustalania progów lub 

kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ 

bierze pod uwagę odpowiednie kryteria 

wyboru związane z cechami lub lokalizacją 

przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym 

oddziaływaniem na środowisko. 

Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru 

znajduje się w załączniku III. 

(b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:  

„5. Właściwy organ podejmuje decyzję 

zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 

podanych przez wykonawcę i z 

uwzględnieniem, w stosowanych 

przypadkach, wyników badań, wstępnych 

weryfikacji lub ocen skutków dla 

środowiska, przeprowadzonych na 

podstawie innych przepisów unijnych. 

Decyzja podjęta na podstawie ust. 2: 

5. Właściwy organ podejmuje decyzję 

zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji 

podanych przez wykonawcę stosownie do 

ust. 3 i z uwzględnieniem, w stosowanych 

przypadkach, wyników badań, wstępnych 

weryfikacji lub ocen skutków dla 

środowiska, przeprowadzonych na 

podstawie innych przepisów unijnych. 

Decyzja podjęta na podstawie ust. 2: 

a) zawiera wyszczególnienie 

uwzględnionych kryteriów z załącznika 

III; 

 

b) zawiera opis powodów, dla których 

wymaga się lub nie wymaga się 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko zgodnie z art. 5–10; 

b) zawiera opis powodów, dla których 

wymaga się lub nie wymaga się 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko zgodnie z art. 5–10, w 

szczególności w odniesieniu do 

odpowiednich kryteriów wymienionych w 

załączniku III; 

c) zawiera opis środków przewidzianych w 

celu zapobiegania wszelkim znaczącym 

skutkom dla środowiska, ich unikania i 

ograniczania w przypadkach gdy 

zdecydowano, Ŝe ocena oddziaływania na 

c) zawiera opis środków przewidzianych w 

celu zapobiegania wszelkim znaczącym 

skutkom dla środowiska, ich unikania i 

ograniczania w przypadkach gdy 

zdecydowano, Ŝe ocena oddziaływania na 
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środowisko nie jest potrzebna zgodnie z 

art. 5–10; 

środowisko nie jest potrzebna zgodnie z 

art. 5–10; 

d) jest udostępniana publicznie. d) jest udostępniana publicznie. 

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 

podstawie ust. 2 w terminie trzech 

miesięcy od złoŜenia wniosku o udzielenie 

zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem 

Ŝe wykonawca przedstawił wszystkie 

wymagane informacje. W zaleŜności od 

charakteru, stopnia złoŜoności, lokalizacji i 

wielkości przedsięwzięcia właściwy organ 

moŜe przedłuŜyć ten termin o kolejne trzy 

miesiące; w takim przypadku właściwy 

organ informuje wykonawcę o powodach 

takiego przedłuŜenia i o przewidywanej 

dacie podjęcia decyzji. 

6. Właściwy organ podejmuje decyzję na 

podstawie ust. 2 w terminie ustalonym 

przez państwo członkowskie i 

nieprzekraczającym 90 dni od złoŜenia 

wniosku o udzielenie zezwolenia na 

inwestycję i pod warunkiem Ŝe wykonawca 

przedstawił wszystkie wymagane 

informacje zgodnie z ust. 3. W zaleŜności 

od charakteru, stopnia złoŜoności, 

lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia 

właściwy organ moŜe wyjątkowo 

przedłuŜyć ten termin jednokrotnie o 

dalszy okres ustalony przez państwo 

członkowskie i nieprzekraczający 60 dni; 

w takim przypadku właściwy organ 

informuje wykonawcę w formie pisemnej 

o powodach takiego przedłuŜenia i o 

przewidywanej dacie podjęcia decyzji. 

W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega 

ocenie oddziaływania na środowisko 

zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie 

ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje 

informacje określone w art. 5 ust. 2.”; 

W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega 

ocenie oddziaływania na środowisko 

zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie 

ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje opinię 

określoną w art. 5 ust. 2, jeŜeli taka opinia 

była wymagana zgodnie z tym 

artykułem.”; 

Or. en 
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2.10.2013 A7-0277/128 

Poprawka  128 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

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 5 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu 

konsultacji z organami, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala 

zakres i poziom szczegółowości 

informacji, które wykonawca musi podać 

w sprawozdaniu o oddziaływaniu na 

środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego 

artykułu. W szczególności ustala on: 

2. Na Ŝądanie wykonawcy właściwy organ, 

po przeprowadzeniu konsultacji z 

organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, 

wydaje opinię, w której ustala zakres i 

poziom szczegółowości informacji, które 

wykonawca musi podać w sprawozdaniu o 

oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z 

ust. 1 niniejszego artykułu, w tym w 

szczególności: 

a) decyzje i opinie, jakie naleŜy uzyskać;  

b) potencjalnie zainteresowane organy i 

grupy społeczeństwa; 

b) potencjalnie zainteresowane organy i 

grupy społeczeństwa; 

c) poszczególne etapy procedury i czas ich 

trwania; 

c) poszczególne etapy procedury i ramy 

czasowe ich trwania; 

d) rozsądne rozwiązania alternatywne 

wobec proponowanego przedsięwzięcia 

oraz ich cechy szczególne; 

d) rozsądne rozwiązania alternatywne, 

które mogą być wzięte pod uwagę przez 

wykonawcę, które są odpowiednie dla 

proponowanego przedsięwzięcia, ich cechy 

szczególne oraz znaczne oddziaływanie na 

środowisko; 

e) aspekty środowiska, o których mowa w 

art. 3, na które przedsięwzięcie moŜe mieć 

znaczący wpływ; 

 

f) informacje, które naleŜy podać, 

dotyczące cech szczególnych danego 

f) informacje, które naleŜy podać, 

dotyczące cech szczególnych danego 
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przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia; przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia; 

g) informacje i wiedzę juŜ dostępne oraz 

uzyskane na innych poziomach procedury 

podejmowania decyzji lub na podstawie 

innych przepisów unijnych, a takŜe metody 

oceny, jakie naleŜy stosować. 

g) informacje i wiedzę juŜ dostępne oraz 

uzyskane na innych poziomach procedury 

podejmowania decyzji lub na podstawie 

innych przepisów unijnych, a takŜe metody 

oceny, jakie naleŜy stosować. 

Właściwy organ moŜe równieŜ skorzystać 

z pomocy akredytowanych i posiadających 

kwalifikacje techniczne ekspertów, o 

których mowa w ust. 3 niniejszego 

artykułu. Właściwy organ moŜe następnie 

zwracać się o dodatkowe informacje 

wyłącznie w przypadku wystąpienia 

nowych okoliczności i pod warunkiem 

przedstawienia naleŜytego uzasadnienia. 

Właściwy organ moŜe równieŜ skorzystać 

z pomocy niezaleŜnych i posiadających 

kwalifikacje techniczne ekspertów, o 

których mowa w ust. 3 niniejszego 

artykułu. Właściwy organ moŜe następnie 

zwracać się o dodatkowe informacje 

wyłącznie w przypadku wystąpienia 

nowych okoliczności i pod warunkiem 

przedstawienia naleŜytego uzasadnienia. 

Or. en 

 

 


