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Predlog direktive 
Člen 1 – točka 4 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Člen 4 se spremeni: (4) Člen 4 se nadomesti z naslednjim: 

(a) odstavka 3 in 4 se nadomestita z 
naslednjim: 

„Člen 4 

 1. Ob upoštevanju člena 2(4) se projekte, 
ki so našteti v Prilogi I, presoja skladno s 
členi 5 do 10. 

 2. Ob upoštevanju člena 2(4) države 
članice za projekte, ki so našteti v 
Prilogi II, odločijo, ali se projekt presoja 
skladno s členi 5 do 10. Države članice 
sprejmejo navedeno odločitev s: 

 (a) preverjanjem za vsak primer posebej 

 ali 

 (b) pragovi ali merili, ki jih določijo 
države članice. 

 Države članice se lahko odločijo za 
uporabo obeh postopkov, navedenih v 
točkah (a) in (b). 

"3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, 
nosilec projekta priskrbi informacije o 
značilnostih projekta, njegovem možnem 
vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da 
se preprečijo in zmanjšajo pomembni 
vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih 
je treba predložiti, je določen v Prilogi 

3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, 
nosilec projekta priskrbi povzetek 
informacij o značilnostih projekta, 
njegovem možnem vplivu na okolje in 
predvidenih ukrepih, da se preprečijo in 
zmanjšajo pomembni vplivi. Podrobni 
seznam informacij, ki jih je treba 
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II.A. predložiti, je določen v Prilogi II.A. Obseg 
informacij, ki jih mora predložiti nosilec 
projekta, mora biti čim manjši in omejen 
na ključne vidike, ki organu omogočajo, 
da sprejme odločitev iz odstavka 2. 

4. Med preverjanjem za vsak primer 
posebej ali postavljanjem pragov ali meril 
za namen odstavka 2 pristojni organ 
upošteva izbirna merila, ki se nanašajo na 
značilnosti in lokacijo projekta ter njegov 
možen vpliv na okolje. Podroben seznam 
izbirnih meril, ki jih je treba uporabiti, je 
določen v Prilogi III.“ 

4. Med preverjanjem za vsak primer 
posebej ali postavljanjem pragov ali meril 
za namen odstavka 2 pristojni organ 
upošteva ustrezna izbirna merila, ki se 
nanašajo na značilnosti in lokacijo projekta 
ter njegov možen vpliv na okolje. 
Podroben seznam izbirnih meril je določen 
v Prilogi III. 

(b) dodata se odstavka 5 in 6:  

"5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev na podlagi informacij, ki 
jih priskrbi nosilec projekta, in ob 
upoštevanju, kjer je to ustrezno, rezultatov 
študij, predhodnih preverjanj ali presoj 
vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge 
zakonodaje Unije. Odločitev na podlagi 
odstavka 2: 

5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev na podlagi informacij, ki 
jih priskrbi nosilec projekta v skladu z 
odstavkom 3, in ob upoštevanju, kjer je to 
ustrezno, rezultatov študij, predhodnih 
preverjanj ali presoj vplivov na okolje, ki 
izhajajo iz druge zakonodaje Unije. 
Odločitev na podlagi odstavka 2: 

(a) navaja, kako so bila upoštevana merila 
iz Priloge III; 

 

(b) vključuje razloge, ki zahtevajo ali ne 
zahtevajo presojo vplivov na okolje v 
skladu s členi 5 do 10; 

(b) vključuje razloge, ki zahtevajo ali ne 
zahtevajo presojo vplivov na okolje v 
skladu s členi 5 do 10, zlasti glede na 
ustrezna merila iz Priloge III; 

(c) vključuje opis predvidenih ukrepov za 
izognitev, preprečevanje in zmanjšanje 
kakršnih koli pomembnih vplivov na 
okolje, če je bila sprejeta odločitev, da ni 
treba izvesti presoje vplivov na okolje v 
skladu s členi 5 do 10; 

(c) vključuje opis predvidenih ukrepov za 
izognitev, preprečevanje in zmanjšanje 
kakršnih koli pomembnih vplivov na 
okolje, če je bila sprejeta odločitev, da ni 
treba izvesti presoje vplivov na okolje v 
skladu s členi 5 do 10; 

(d) je na voljo javnosti. (d) je na voljo javnosti. 

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev v treh mesecih od 
prošnje za soglasje za izvedbo in pod 
pogojem, da je nosilec projekta predložil 
vse potrebne informacije. Glede na naravo, 
zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega 
projekta lahko pristojni organ ta rok 
podaljša za dodatne 3 mesece; v tem 
primeru pristojni organ obvesti nosilca 

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 
sprejme odločitev v roku, ki ga določi 
država članica in ki ne presega 90 dni od 
prošnje za soglasje za izvedbo in pod 
pogojem, da je nosilec projekta predložil 
vse potrebne informacije iz odstavka 3. 
Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in 
obseg predlaganega projekta lahko 
pristojni organ izjemoma ta rok enkrat 
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projekta o razlogih, ki utemeljujejo 
podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje 
določitev novega roka. 

podaljša za obdobje, ki ga določi država 
članica in ki ne presega 60 dni; v tem 
primeru pristojni organ pisno obvesti 
nosilca projekta o razlogih, ki utemeljujejo 
podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje 
določitev novega roka. 

Kadar se projekt predloži v presojo vplivov 
na okolje v skladu s členi 5 do 10, 
odločitev v skladu z odstavkom 2 tega 
člena vključuje informacije iz člena 5(2).“ 

Kadar se projekt predloži v presojo vplivov 
na okolje v skladu s členi 5 do 10, 
odločitev v skladu z odstavkom 2 tega 
člena vključuje mnenje iz člena 5(2), če je 
bilo mnenje zahtevano v skladu s tem 
členom.“ 

Or. en 
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Predlog direktive 
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 5 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi 
iz člena 6(1) in nosilcem projekta določijo 
obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki 
jih mora nosilec projekta vključiti v 
okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 
tega člena. Zlasti določi: 

2. Če za to zaprosi nosilec projekta, 
pristojni organ po posvetovanju z organi iz 
člena 6(1) in nosilcem projekta izda 
mnenje, v katerem določi obseg in stopnjo 
podrobnosti informacij, ki jih mora nosilec 
projekta vključiti v okoljsko poročilo v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, med 
drugim zlasti: 

(a) odločitve in mnenja, ki jih je treba 
pridobiti; 

 

(b) organe in javnost, ki jih bo posamezen 
projekt verjetno zadeval; 

(b) organe in javnost, ki jih bo posamezen 
projekt verjetno zadeval; 

(c) posamezne faze postopka in njihovo 
trajanje; 

(c) posamezne faze postopka in časovne 
okvire za njihovo trajanje; 

(d) razumne alternativne možnosti v zvezi 
s predlaganim projektom, in njegove 
posebne značilnosti; 

(d) razumne alternativne možnosti v zvezi 
s predlaganim projektom, ki lahko pridejo 
v poštev za nosilca projekta, posebne 
značilnosti projekta in njegove pomembne 
vplive na okolje; 

(e) značilnosti okolja iz člena 3, na katere 
bo projekt verjetno pomembneje vplival; 

 

(f) informacije, ki jih je treba predložiti v 
povezavi s posebnimi značilnostmi 
posameznega projekta ali vrsto projekta; 

(f) informacije, ki jih je treba predložiti v 
povezavi s posebnimi značilnostmi 
posameznega projekta ali vrsto projekta; 

(g) informacije in znanje, ki so na voljo in (g) informacije in znanje, ki so na voljo in 
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pridobljene na drugih ravneh odločanja ali 
z drugo zakonodajo Unije, ter metode 
presoje, ki se uporabljajo. 

pridobljene na drugih ravneh odločanja ali 
z drugo zakonodajo Unije, ter metode 
presoje, ki se uporabljajo. 

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč 
akreditiranih in strokovno usposobljenih 
strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena. 
Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta 
predloži dodatne informacije, se lahko 
zahtevajo le, če to upravičujejo nove 
okoliščine in pristojni organ to ustrezno 
pojasni. 

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč 
neodvisnih in usposobljenih strokovnjakov 
iz odstavka 3 tega člena. Nadaljnje 
zahteve, da nosilec projekta predloži 
dodatne informacije, se lahko zahtevajo le, 
če to upravičujejo nove okoliščine in 
pristojni organ to ustrezno pojasni. 

Or. en 

 
 


